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PRIMERA PARTE

Por que é importante a participação infantil e juvenil para a
comunidade marista?
A participação infantil e juvenil é parte da missão marista?
A importância da participação infantil e juvenil 1 no cenário internacional exigiu
esforço nos últimos 30 anos, graças ao impulso que lhe deu a Convenção sobre os
Direitos da Criança.
A Convenção também teve impacto no Instituto Marista e nesse período
multiplicaram-se as tentativas de criação de espaços de participação infantil e
juvenil.
Desde a fundação dos Pequenos Irmãos de Maria encontramos elementos valiosos
sobre o quais, posteriormente, se desenvolveria o direito da infância e da juventude
a expressar livremente sua opinião em todos os assuntos que lhes dizem respeito.
A escuta é uma fase muito importante dos processos participativos e com toda
certeza podemos afirmar que a escuta da infância e da juventude está no coração
do carisma marista desde sua fundação e, de modo particular, a escuta dos quem
viviam na pobreza, ignorância espiritual ou exclusão social.
Maristas de Champagnat, nascemos junto ao leito de morte do jovem Montagne,
até onde Marcelino se deslocou, viu, escutou e foi sensível à sua dor e sofrimento.
Fundou uma comunidade apaixonada por ser sinal do amor de Deus entre a infância
e a juventude, dedicada à sua educação a partir dos valores cristãos, uma
comunidade disposta a deslocar-se, ver, escutar e ser sensível entre a infância e a
juventude marginalizadas e excluídas, aquelas às quais outros não chegam.
Esta escuta da infância e da juventude está vinculada com o direito das crianças,
adolescentes e jovens a expressarem sua opinião livremente em todos os assuntos
que lhes dizem respeito, levando em conta suas opiniões em função de sua idade
e maturidade, tal como estabelece o artigo 12 da Convenção, o tratado internacional
mais importante em matéria de direitos humanos da infância e da adolescência.
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A Convenção dos Direitos da Criança entende por criança todo ser humano menor de dezoito anos, salvo
se, em virtude de lei que seja aplicável, haja alcançado antes a maioridade. Neste Guia faremos referência a
este grupo populacional como infância e juventude ou meninos e meninas, adolescentes e jovens.
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Quais são os marcos mais importantes sobre a participação infantil e juvenil
no âmbito do governo geral Marista?
Entre os marcos da participação infantil e juvenil no Instituto Marista, durante os
últimos 30 anos, destacam-se os seguintes:
•

1998 - O documento “Missão Educativa Marista”, assinala a necessidade de
escutar, perguntar, investigar, rezar e olhar nosso mundo através dos olhos
dos jovens;

•

2005 - No Ano Vocacional Marista, o Conselho Geral realizou um pesquisa
entre jovens da Europa, para compreender, a partir de sua perspectiva, o que
significa seguir Jesus na sociedade contemporânea;

•

2006 - No Kênia realizo-se um Encontro de Jovens do Continente Africano
com o Conselho Geral, no qual eles colocaram em evidência os problemas
de droga, pobreza, violência e corrupção que enfrentavam em seus países;

•

2007 - Nas Filipinas realizou-se um Encontro de Jovens da Ásia com o
Conselho Geral onde dialogaram sobre o desafio de viver seu compromisso
cristão perante situações como o acelerado desenvolvimento tecnológico, as
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dinâmicas de trabalho que transformam radicalmente as relaciones no
interior das famílias, o compromisso profissional, os vícios e gangsterismo2;
•

2007 - A Assembleia Internacional da Missão Marista “Um coração, uma
Missão” que se realizou em Mendes, exortou a ampliar as oportunidades da
infância e da juventude marista para participar na tomada de decisões,
fortalecer sua liderança e protagonismo;

•

2008 - Encontro do Conselho Geral com jovens da Região do Pacífico, em
Sydney, no contexto da Jornada Mundial da Juventude.

•

2008 - Na Argentina realizou-se o Encontro com Jovens do Brasil e Cone Sul,
onde se refletiu sobre a realidade juvenil e seu compromisso cristão no
contexto de seus países;

•

2008 - No Encontro de Jovens do Arco Norte, realizado na Guatemala, os
participantes dialogaram sobre as situações de pobreza, marginalidade,
diversas ações de solidariedade, realidade das famílias na região,
multiculturalidade, contextos de violência e movimentos de pastoral juvenil;

•

2009 - No Encontro Interamericano “Coração Solidário Marista”, na cidade
de Belém, organizou-se um processo de escuta da infância e juventude das
Américas, com cerca de 6.500 participantes que expressaram sua opinião
sobre suas realidades familiares, escolares, comunitárias e eclesiais, assim
como sobre o exercício dos seus direitos e os obstáculos que enfrentam para
exercê-los;

•

2009 - O XXI Capítulo Geral, realizado em Roma, fez um apelo para que a
comunidade marista se convertesse em defensora dos direitos da infância e
da juventude de maneira corajosa e profética;

•

2011 - Na iniciativa “Advento e Solidariedade”, recolheram-se testemunhos
de crianças maristas para orar a partir de temáticas como a não
discriminação, o fechamento, a migração e a participação;

•

2013 - A Fundação Marista para a Solidariedade Internacional em
colaboração com o Movimento Mundial pela Infância, realizou pesquisa entre
as crianças sobre os Objetivos de desenvolvimento do Milênio (2000 – 2015)
e para preparar os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (2015 – 2030);
mais de mil crianças da América, priorizaram os seguintes objetivos: 1º)
Acabar com a pobreza; 2º) Educação de qualidade; 3º) Eliminar a fome; 4º)
Vida sadia; 5º) Viver em paz para superar a violência.

2

Do inglês gangster: quadrilha ou bando. É o conjunto de atividades e métodos criminosos próprios
dos gangsters ou de pessoas relacionadas à máfia ou grupos criminosos.
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•

2014 - Durante a Assembleia Internacional da Missão Marista, lançou-se o
compromisso de promover os direitos da infância e da juventude, assim como
criar novas estruturas que possibilitem a participação, a corresponsabilidade
e a tomada de decisões.

•

2016 - Como parte dos trabalhos do Instituto Marista na Aliança para que em
2030 eliminem-se todas as formas de violência contra a infância, mais de 800
estudantes maristas de diferentes países da América, participaram de uma
consulta para conhecer sua opinião em relação às violências que os atingem,
bem como sobre as ações necessárias para elimina-las;

•

2017 - Na fase preparatória do XXII Capítulo Geral, realizado na Colômbia,
jovens de distintas Províncias expressaram sua opinião sobre os principais
desafios do mundo e a resposta que se espera do Instituto Marista; no
documento final expressou-se com força sua exortação ao Instituto, “fugir da
atitude paternalista e dar poder a todos que não têm voz”;

•

Em 2017 e 2018 - jovens maristas viajaram até a sede da ONU para participar
do Foro Político de Alto Nível que revisou a Agenda 2030 sobre os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável.

•

2018, no dia do “Debate Geral nas Nações Unidas”, em Genebra, onde se
dialogou sobre o papel das crianças como defensoras dos direitos humanos
- para eles, fizeram-se consultas nas quais participaram 1.700 crianças e
jovens maristas de 13 países, sob o lema “Dar poder aos que não têm voz”;

•

2018 - Fruto de um acordo de colaboração entre o Instituto Interamericano
da Infância e Adolescência (IIN) e a Fundação Marista para a Solidariedade
7

Internacional (FMSI), publicou-se a pesquisa “Infância e violências: o desafio
de garantir direitos nos contextos cotidianos infantis”, na qual foram
entrevistadas crianças e adolescentes do Brasil, México, Guatemala e Chile
sobre sua vida cotidiana, identificando situações de risco e fatores de
proteção perante a violência que sofrem nos ambientes em que se
desenvolvem.

PERGUNTAS PARA OS EDUCADORES MARISTAS:
1. Consideras que esta primeira parte reflete suficientemente a relação entre a
missão marista e o direito à participação da infância e da juventude?
2. Destacarias algum outro aspecto da relação entre missão marista e a
participação infantil e juvenil?
3. Identificas algum outro marco de participação infantil e juvenil em nível
internacional no Instituto Marista?
4. Podes identificar algumas atividades significativas de participação infantil e
juvenil nas obras maristas da tua Província?
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SEGUNDA PARTE

Que se entende por participação infantil e juvenil no âmbito
internacional dos direitos humanos?
Por que a Convenção sobre os Direitos da Infância é importante?
A Convenção sobre os Direitos das Crianças adotada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas no dia 20 de novembro de 1989, transformou de modo radical a
concepção social das crianças, adolescentes e jovens, que eram concebidos como
pessoas menores de idade, incapazes, dependentes e objetos de proteção. A
Convenção os reconheceu como pessoas titulares de direitos, atores sociais
primordiais e sujeitos em desenvolvimento que, progressivamente alcançarão
maiores níveis de autonomia.
Este importante tratado internacional estabeleceu quatro direitos fundamentais e
princípios orientadores ao direito internacional dos direitos humanos da infância:
a) o interesse superior; b) direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento; c)
direito à não discriminação e d) direito à participação infantil.
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Qual é o conteúdo do direito a expressar livremente sua opinião?
No artigo 12, a Convenção estabelece a obrigação dos Estados, de garantir que as
crianças, adolescentes e jovens possam formar um juízo próprio e exercer o direito
de expressar livremente sua opinião em todos os assuntos relativos a eles e
que esta opinião seja devidamente considerada. Para isso, devem ser escutados
de maneira direta ou através de um representante, de acordo com as
particularidades de sua idade e maturidade.
Para exercer o direito à participação, nos artigos 13 a 17, a Convenção estabelece
outros direitos fundamentais como o direito à liberdade de expressão; o direito à
liberdade de pensamento, consciência e religião; liberdade de associação e à
liberdade de fazer reuniões pacíficas; a não sofrer ingerências arbitrárias ou ilegais
em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência nem ser
objeto de ataques à sua honra e reputação; e finalmente, o direito à informação.
O que o Comitê dos Direitos da Criança diz sobre o direito à expressar
livremente sua opinião e que esta seja tomada em consideração?
O Comitê dos Direitos das Crianças é um órgão das Nações Unidas formado por
especialistas independentes que supervisiona a aplicação da Convenção por parte
de todos os Países que o ratificaram e publica Observações Gerais mediante as
quais interpreta o conteúdo da Convenção, abordando temas específicos.
No ano de 2009, o Comitê publicou a Observação Geral n.o 12, na qual interpreta
o conteúdo do direito das crianças e adolescentes a serem escutados e a que sua
opinião seja tomada em consideração, como um dos valores fundamentais da
Convenção.
Naquela Observação, advertiu que na maioria das sociedades do mundo identificase uma ampla gama de situações, práticas culturais e atitudes muito arraigadas
que, junto com barreiras políticas e econômicas, impedem que a infância e a
juventude expressem sua opinião sobre todas as situações que lhes dizem respeito
e que esta opinião seja tomada em consideração na tomada de decisões.
Na interpretação do artigo 12, o Comitê identifica os seguintes elementos como
conteúdo mais relevante do direito das crianças, adolescentes e jovens a serem
escutados:
•

Têm direito a serem escutados individualmente e em grupo;

•

Poderão expressar sua opinião livremente em todos os assuntos que lhes
dizem respeito;
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•

Estas opiniões devem ser tomadas em conta, devidamente, de acordo com
sua idade e maturidade;

•

Deve-se reconhecer que as crianças têm capacidade de formar suas próprias
opiniões desde a mais tenra idade, pelas quais se devem respeitar, formas
não verbais de expressar a opinião, como nas brincadeiras, nos desenhos,
na expressão corporal, entre outras. Devem-se introduzir adaptações
razoáveis para garantir sua plena participação;

•

O direito a participar é uma opção, não uma obrigação;

•

Os procedimentos de escuta e participação têm que ser acessíveis e
apropriados;

•

Preferir a escuta direta das crianças, adolescentes e jovens, porém sua
participação também pode ser exercida por meio de um representante ou
órgão adequado, que não tenha conflito de interesses com as crianças. A
obrigação do representante é comunicar com precisão suas opiniões.

Quais são as condições para garantir o direito a expressar sua opinião e que
esta seja tomada em consideração?
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O Comitê assinala que são necessárias 5 medidas para tornar realidade o direito
das crianças, adolescentes e jovens a serem escutados:
a) Preparação - devem conhecer seu direito de serem escutados, bem como
as modalidades, os tempos, os lugares, os participantes, as alternativas de
participação e como será tomada em conta sua opinião;
b) Audiência - o ambiente do exercício participativo deve ser propício e inspirar
confiança;
c) Avaliação das capacidades - deve-se valorizar caso por caso a
possibilidade de formar um juízo próprio de maneira razoável e
independente;
d) Informação dos resultados - devem conhecer como foram levadas em
consideração as suas opiniões.
e) Queixas, de recursos e desagravo - ante a violação de seu direito à
participação e a serem escutados, devem dispor de um recurso para a
restituição de seu direito.
Quais são os ambientes relevantes para que a infância e a juventude possam
exercer seu direito à participação?
O Comitê faz referência a um conjunto de ambientes e situações da vida quotidiana
das crianças, adolescentes e jovens nas quais se deve observar com especial
cuidado o direito à participação. De todas elas fazemos especial referência ao
ambiente educativo, devido à natureza educativa e evangelizadora das obras
maristas (escolas, obras sociais, missões e outras).
Já na primeira Observação Geral emitida em 2001, o Comitê havia assinalado que
a educação deveria se feita de tal forma a respeitar a dignidade intrínseca da
infância e da juventude, lhes permitisse expressar livremente sua opinião e
participar em toda a vida das instituições educativas, mediante a criação de
comunidades escolares, conselhos de estudantes, assessoramento entre pares,
intervenção em processos disciplinares, entre outros aspectos. Neste sentido, a
Observação Geral 12 reitera que:
•

A participação e o fato de levar em consideração suas opiniões contribuem
para eliminar o autoritarismo, a discriminação, a falta de respeito e a violência
nas comunidades educativas;

•

Todos os programas educativos deveriam promover a aprendizagem
participativa de modo que os estudantes pudessem expressar suas opiniões
no planejamento dos conteúdos educativos;
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•

Os direitos humanos e de modo particular os direitos da infância e da
juventude devem ser respeitados nas comunidades educativas;

•

A participação há de ser permanente por meio de conselhos e assembleias;
Exorta-se a criar organizações independentes de estudantes;

•

A participação deve incluir consultas sobre as políticas educativas (planos de
estudo, métodos de ensino, estruturas escolares, aspectos disciplinares,
pressupostos, sistemas de proteção etc.);

•

De modo particular deve-se ter em conta a opinião dos estudantes nos
assuntos das comunidades educativas que tocam o interesse superior (como
a transição entre níveis escolares, a eleição de grupos, os assuntos
disciplinares, o rendimento escolar, entre outros).

Além disso, o Comitê exorta a ampliar a participação infantil e juvenil em outros
âmbitos que possam ser relevantes em algumas obras maristas como as atividades
lúdicas, recreativas, desportivas e culturais; nos processos de prevenção e atenção
a vítimas de violência; nos procedimentos de imigração e asilo; em situações de
emergência social; nas modalidades de acolhimento para crianças sem cuidados
familiares, entre outros.
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Que características os processo participativos devem ter?
Segundo o Comitê, para que a participação das crianças, adolescentes e jovens
seja efetiva e genuína deve-se considerar como processo permanente e não como
uma ação isolada. Para isso, os processos participativos devem atender às
seguintes características:
a) Transparentes e informativos - devem ter informação sobre o direito de
expressar opinião e que seja devidamente tomada em consideração; assim
mesmo, precisam conhecer os objetivos, as modalidades e o alcance da
participação;
b) Voluntários - o direito a expressar a opinião é opcional, as crianças e jovens
podem decidir participar de maneira direta ou por meio de um representante
num determinado processo participativo, incluso podem abster-se de
participar;
c) Respeitosos - suas opiniões devem ser levadas em consideração, com
respeito a seus contextos socioeconômico, ambiental e cultural;
d) Pertinentes. As questões que abordem os processos participativos devem
ser significativas e de interesse para a vida cotidiana.
e) Adaptados - Os ambientes e métodos de trabalho devem se adequar ao seu
grau de desenvolvimento;
f) Inclusivos - Devem oferecer igualdade de oportunidades, de apoio e as
adequações razoáveis para que os que possam sofrer discriminação ou que
tenham alguma incapacidade ou limitação possam expressar suas opiniões;
g) Formativos - Os que assumem funções de facilitadores dos processos
participativos devem receber preparação e conhecimentos necessários para
desenvolver seu trabalho;
h) Seguros - Deve-se evitar que sofram consequências negativas ou
represálias por sua participação;
i) Responsáveis - Requer-se avaliar e dar prosseguimento ao processo
participativo, informando como de que maneira a participação influenciou na
tomada de decisão.
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Que grupos de crianças e jovens requerem proteção especial e apoio para
exercer seu direito à participação?
Do ponto de vista da igualdade, e não da discriminação, nos processos
participativos deve-se dar atenção prioritária aos que sofrem marginação e
exclusão, por exemplo:
•

As meninas e as adolescentes, já que os estereótipos de gênero e os
valores patriarcais lhes impõem graves limitações para o exercício de
seus direitos;

•

Os que se encontram na pobreza ou em situação de rua;

•

Os que têm alguma limitação física;

•

Os que vivem sem cuidados familiares, em abrigos, casas lar ou em
processo de adoção;

•

Os que se encontram em contextos de migração, solicitantes de asilo e
refúgio;

•

Nos trâmites administrativos e judiciais dos que estão em conflito com a
lei;

•

Crianças, adolescentes e jovens trans ou de gênero diverso, com
preferências sexuais diversas;
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•

Indígenas e agricultores;

•

Adolescentes e jovens envolvidos no uso de drogas.

Que estratégias o Comitê dos Direitos das Crianças propõe para garantir o
direito à participação?
O Comitê propõe estratégias aos Países para garantir o direito à participação,
algumas delas podem ser implementadas em diversos lugares como nas escolas,
centros culturais, centros de apoio à infância e juventude. Destacamos:
a) Estabelecer em todas as instituições, nas quais seja possível, uma instância
que vele pelos direitos da infância e da juventude, e onde possam
apresentar, de modo direto, queixas sobre situações que obstaculizem ou
vulnerem seus direitos;
b) Transmitir capacitação sobre o direito à participação a todo o pessoal que
trabalha diretamente com as crianças, adolescentes e jovens;
c) Garantir o estabelecimento de mecanismos permanentes (conselhos,
assembleias etc.) para que possam expressar suas opiniões e assegurar-se
de que estas tenham efeito nas decisões institucionais;
d) Implementar campanhas de comunicação que combatam as atitudes
negativas e os preconceitos das pessoas adultas sobre a participação infantil
e juvenil.
O direito à participação é abordado pelo Comitê em quase todas as suas
observações Gerais. Que outros elementos são relevantes para o contexto
educativo?
Como já foi mencionado, na Observação Geral 12, o Comitê interpreta, em
profundidade, o direito da infância e da juventude a serem escutados e à
participação, porém ao ser um direito fundamental e um princípio orientador da
Convenção, no restante das Observações Gerais encontram-se recomendações
valiosas, das quais faremos referência às mais relevantes para o ambiente
educativo:
•

Meninos e meninas da primeira infância (entre 0 a 6 anos de idade) podem
fazer eleições e comunicar seus sentimentos, ideias e desejos de múltiplas
formas, suas opiniões e sentimentos devem ser respeitados;

•

Todos os espaços educativos devem proporcionar a máxima inclusão de
crianças e jovens com incapacidades específicas; deve-se proporcionar
modalidades de comunicação e apoio necessário para expressar suas
opiniões em espaços integrados junto com crianças e jovens normais;
16

•

As opiniões das crianças e jovens envolvidos no sistema de justiça são
cruciais nos processos de prevenção, reintegração social e restituição de
seus direitos;

•

A participação de crianças e jovens indígenas exige garantir o direito a uma
interpretação culturalmente apropriada e o direito à representação sempre
que seja necessária;

•

O direito a uma vida livre de violência pode ser violado pelos
profissionais quando suas atuações realizam-se sem ter em conta as
opiniões de crianças e jovens; além disso, deve-se considerar que os
que vivem em condição de pobreza, costumam ser mais atingidos pela
violência, e nesses contextos a participação infantil e juvenil deve ser
cuidadosamente facilitada;

•

A avaliação e a determinação de interesse superior exigem
necessariamente a escuta e a participação de crianças, adolescentes e
jovens;

•

A oportunidade de participar e tomar decisões em todos os aspectos
relevantes de suas vidas (educação, saúde, sexualidade, família,
procedimentos disciplinares e administrativos etc.) é um fator muito
importante que promove a resiliência e o desenvolvimento saudável da
infância e da juventude; a web se torna um novo e valioso espaço para
intensificar e ampliar sua participação e desenvolvimento de sua cidadania
ativa.

PERGUNTAS PARA OS EDUCADORES MARISTAS:
1. Consideras que esta segunda parte reflete suficientemente a importância do
direito à participação da Convenção sobre os Direitos da infância?
2. A partir do teu ponto de vista, o conteúdo do direito à participação infantil e juvenil
é significativo para as obras maristas?
3. Consideras que as colocações sobre o direito à participação infantil e juvenil são
úteis para trabalhar com a diversidade cultural e social das crianças, adolescentes
e jovens nas obras maristas?
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TERCEIRA PARTE

De que falamos quando falamos de participação infantil e
juvenil?
Com a entrada em vigor da Convenção sobre os Direitos da Criança à participação
infantil e juvenil colocou-se como um elemento fundamental nas agendas dos
organismos internacionais, dos governos, das organizações da sociedade civil,
porém, sobretudo, das instituições educativas.
A participação infantil e juvenil é considerada como um direito básico, pois o
expressar-se e tomar parte ativa em nossa realidade imediata é parte substantiva
na construção de sociedades democráticas; ele demanda as e aos cidadãos escutar
diversos pontos de vista, uma tomada de decisões responsável, posicionar-nos
criticamente em nossa sociedade.
Para ele, meninas, meninos, adolescentes e jovens requerem acompanhamento
das pessoas adultas para que de maneira paulatina e progressiva exista
corresponsabilidade na vida comunitária e escolar onde meninas, meninos e jovens
desempenham papeis significativos e relevantes tanto para seus interesses como
para seu crescimento pessoal. A abertura para as potencialidades da infância e da
juventude permite reconhecer e valorizar a diversidade, romper os estereótipos,
assim como exercitar a tolerância e a autonomia.
O objetivo deste guia é responder à necessidade do mundo marista de contar
com elementos conceituais e metodológicos para orientar o acompanhamento
de processos de participação infantil e juvenil.
Como veem os adultos à infância e à juventude sob o enfoque protecionista?
Etimologicamente a palavra infância vem do latim “in-fale” que significa “aquele
que não fala”, aquele que não tem nada para dizer ou aquele que não vale a pena
escutar. Esta concepção da infância prevalecente inclusive em nossos dias
minimiza as capacidades de meninas, meninos, adolescentes e jovens ao
considerá-los “cidadãos, porém, ainda não totalmente”.
O que existe por detrás dessas percepções, que com frequência têm os adultos sem
ao menos dar-se conta, chamam-se “representações sociais”. Uma
representação social é a construção de uma “visão de mundo” que as pessoas
e os grupos vão reproduzindo. Sobre a infância, existem variadas representações
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sociais, uma delas é que precisa ser “protegida”, pela qual não pode tomar decisões
sobre as coisas que lhe dizem respeito.
Essas representações sociais que se tem sobre a infância construíram-se ao longo
da história e se traduzem em práticas que limitam seu pleno reconhecimento como
atores ativos dentro de uma família, um centro escolar, ou dentro da mesma
sociedade.
Muitas vezes as pessoas adultas costumam subestimar o conhecimento, a
capacidade e a criatividade da infância e da juventude; diante disto, pode parecerlhes normal tomar decisões por elas, por eles, mesmo que se trate de decisões que
os afetam diretamente. Por exemplo, numa escola um professor ou um gestor pode
usar o ensino formal buscando dar respostas a meninas, meninos e jovens, fazendo
prevalecer sua proposta ou ideias por temor a ceder ou perder sua autoridade.

Do que foi dito anteriormente derivam-se duas atitudes dos adultos. A primeira tem
a ver com concebê-los como ‘objetos’ que têm pouco ou nada que contribuir.
Imaginemos uma situação onde o adulto escreve uma carta a uma autoridade
escolar recém eleita sem saber a opinião, os comentários ou as ideias das meninas,
meninos e jovens porque não os considera capazes ou porque quer “livrá-los de
possíveis consequências”; qual é a percepção que esse adulto tem sobre elas e
eles?
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Uma atitude parecida é considerá-los como ‘recipientes’ que precisam ser
enchidos. Este enfoque pretende prepará-los para a vida adulta ou para adaptá-los
à sociedade. Assim mesmo, assume-se que elas e eles devem aprender a pensar
como adultos. Um exemplo desta prática é quando um adulto dita os alinhamentos
sob os quais se deve incluir os jovens dentro de alguma atividade ou aderir a eles
em seus termos e condições. Por exemplo, incluir um estudante em um comitê
escolar constituído unicamente por adultos, onde somente estes falam e onde
raramente escutam opiniões dos mais jovens.

Por que os adultos pensam do que pensam da infância e juventude?
Em certas ocasiões os adultos cometem erros em sua relação cotidiana com
meninas, meninos, adolescentes e jovens, seguros de saber o que lhes convêm ou
o que é do seu maior interesse, restringindo, desta maneira, toda formação na
participação, no diálogo e na democracia em termos mais amplos.
Em nossa sociedade existe uma relação de poder dos adultos sobre a infância e a
juventude que pode ir desde o escutar suas opiniões até programar uma disciplina
estrita ou cometer abuso tanto psicológico como físico contra eles. Entre a evidência
que assinala os danos que fazem os adultos a crianças e jovens podemos destacar
a separação de suas famílias e institucionalizá-los em espaços onde ‘poderiam não
estar mais seguros’, proporcionar a guarda e custódia sem levar em conta sua
opinião e o estado emocional, entre outras. Estes são exemplos de como muitas
vezes as decisões que tomamos no melhor interesse da infância e da juventude
terminam por gerar mais dano ainda.
Um terceiro exemplo é quando meninas, meninos, adolescentes e jovens são
invisibilizados em programas institucionais que os afetam diretamente ou na
elaboração e implementação de políticas públicas que os deixam de fora. Exemplos
concretos: o fato de não destinar os recursos suficientes a iniciativas públicas que
dizem respeito à infância e à juventude; que o gasto destinado a estes grupos da
população seja proporcionalmente menor em relação a outras áreas do orçamento
governamental, ou que as políticas públicas carecem do enfoque dos direitos da
infância e da juventude.
Alguns dos argumentos mais usados por parte dos adultos para não admitir uma
perspectiva de participação infantil afirmam que meninas, meninos, adolescentes e
jovens carecem de competências necessárias para participar; que a participação e
o empoderamento fica resguardado aos pais e demais adultos; são os primeiros
a ter responsabilidades e posteriormente direitos, ou melhor, que ao dar-lhes o
21

direito a participar se distanciarão de viver sua infância ou desfrutar sua
juventude. Ao tomar estes argumentos como válidos perde-se a oportunidade de
alcançar, desde uma tenra idade, o desenvolvimento de valores democráticos como
parte de uma formação progressiva que lhes dê ferramentas para exercer sua
cidadania.
Então… de que falamos quando falamos de participação infantil e juvenil?
É insensato crer que jovens de 16, 18 ou 20 anos convertem-se de repente em
cidadãos responsáveis e comprometidos se não tiveram uma exposição prévia
ao desenvolvimento de habilidades e valores democráticos. Para que
efetivamente sejam desenvolvidas, requer-se de um avanço paulatino e progressivo
desde a primeira infância, com a exposição a processos de participação em todos
os espaços da vida pública e privada: na casa, na escola e nos espaços de
socialização mais amplos.
Uma percepção da infância e da juventude que contrasta com as revisadas
anteriormente os colocam como colaboradores ativos e como sujeitos de ação
que podem fazer contribuições importantes dentro dos processos educativos. Esta
lógica assume que o respeito frente à criatividade e as capacidades de meninas,
meninos e jovens é fundamental para que os programas e projetos que os envolvem
tenham êxito e lhes sejam significativos. Dentro desta perspectiva reconhece-se
que tanto pessoas jovens como adultas contam com habilidades, fortalezas e
experiências com as que podem contribuir. A contribuição deste enfoque é o
convencimento de que os adultos se nutrem com as contribuições de meninas,
meninos, adolescentes e jovens, e vice-versa.
Assim, portanto, quando falamos em desenvolver eixos orientadores de
participação infantil e juvenil para as comunidades maristas, escolas, obras sociais,
missões, projetos com jovens egressos, etc., sustentamos que a participação
baseada em direitos humanos deve estar no centro de todo esforço de
planejamento e programação nas obras maristas. Para isto, é necessário
fortalecer as capacidades de educadores, mães e pais de família, agentes pastorais,
assim como de todo aquele ator que faça parte do processo formativo ou ainda que
tenha alguma função de fomentar, acompanhar e enriquecer novas experiências de
participação infantil e juvenil nas obras maristas.
Por que é importante promover a participação infantil e juvenil?
Existe uma grande quantidade de evidências sobre as vantagens de fomentar a
participação infantil e juvenil (Lansdown 2001; UNICEF, Save the Children 2003;
UNFPA 2008).
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Permite a meninas, meninos, adolescentes e jovens gerarem aspirações maiores,
ganhar confiança e mudar atitudes, para assim situar-se como agentes de
mudança. Uma participação substantiva brinda-os com elementos para contribuir
com sua família ou entorno próximo, melhorar suas competências sociais, sua
capacidade para resolver os conflitos e sua autonomia.

Essas competências sociais permitir-lhes-ão ser jovens mais responsáveis e
conscientes socialmente, mais flexíveis e empáticos com diversidade de opiniões,
desenvolver habilidades de comunicação, assim como comportamentos pro sociais.
Quando os envolvemos, provemo-los de oportunidades para desenvolver suas
habilidades de liderança, a confiança em si mesmos, e se contribui no
desenvolvimento de resiliência e a evitar comportamentos de risco.
Alguns dos argumentos a favor da participação infantil e juvenil são:

Uma melhor tomada de decisões por parte dos adultos. Quando se trabalha
com meninas e meninos é necessário prover-se da melhor informação disponível:
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aquela que elas e eles nos podem brindar. Muitas instituições educativas
preocupam-se por incrementar ganhos nas aprendizagens, nos resultados e na
qualidade educativa. Sem dúvida, pouco se pergunta a meninas, meninos,
adolescentes e jovens como se pode contribuir para reduzir os problemas
relacionados com a vida e as comunidades educativas. Ao desenvolver estruturas
mais democráticas nas comunidades educativas há maior probabilidade de ter uma
relação harmoniosa entre todos os seus integrantes, assim como um ambiente de
ensino e aprendizagem mais adequado.
Maior entendimento e compromisso com uma comunidade democrática.
Quando em instituições educativas se fala de desenvolver exercícios democráticos,
com frequência estes são entendidos como levar a termo eleições para eleger as e
os representantes. Isto é um erro de participação, pois, a democracia não se limita
ao voto, em troca, as comunidades educativas devem desenvolver processos
participativos que permeiam todo o entorno institucional para que meninas,
meninos, adolescentes e jovens possam entender que isto significa democracia,
e não unicamente a eleição de um governo.
Nesse sentido, as e os educandos precisam ter a oportunidade de aprender quais
são seus direitos e quais suas responsabilidades na comunidade educativa,
compreender que sua liberdade tem como limite os direitos e a liberdade das demais
pessoas, e entender que suas ações podem chegar a afetá-las. Experimentarão o
respeito a seus pontos de vista e descobrirão a importância de respeitar os das
outras pessoas, entendendo assim o valor da democracia. Aprendendo a
questionar, a opinar, a dialogar e a escutar adquirirão as habilidades e as
competências para desenvolver um pensamento e um julgamento crítico como parte
essencial da participação numa sociedade democrática.
A participação permite uma maior proteção. A Convenção sobre os Direitos da
Criança não pretende reconhecer-lhes os mesmos direitos que aos adultos;
pretende em todo caso dar a oportunidade a meninas, meninos, adolescentes
e jovens expressar seus pontos de vista a sua maneira. Através dela, rompe-se
o silêncio daquelas situações que acompanham abusos perpetrados pelos adultos
como o abuso sexual, violência nos espaços de reclusão, privação da liberdade,
racismo nas escolas, enganos a meninas e meninos com deficiência nas situações
pelas quais estão atravessando e se lhes facilitam as formas adequadas de
expressar-se.
Trata-se de um direito fundamental. Todas as pessoas têm direito à livre
expressão, e meninas, meninos e jovens não são a exceção quando se trata de
tomar decisões diretamente relacionadas com o que afeta suas vidas. Quando
estamos em frente a situações como onde viver depois do divórcio dos pais, as
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regras da escola, a legislação que regula o trabalho infantil, ou a presença da
imagem da infância e da juventude nos meios de comunicação, por citar alguns
exemplos, requerem a participação de meninas, meninos, adolescentes e jovens e
que sejam levados em conta com seriedade.

PERGUNTAS ÀS E AOS EDUCADORES MARISTAS:
Consideras que o enfoque protecionista de que se fala neste parágrafo é de
utilidade para identificar os obstáculos que se apresentam nas obras maristas para
fortalecer a participação infantil e juvenil?
Nesse parágrafo fala-se de alguns argumentos a favor da participação infantil e
juvenil nas obras maristas. Identificas algum outro aspecto favorável que não se
mencionou?
No documento destacava-se a importância da participação infantil e juvenil a partir
do enfoque de direitos. Destacarias algum outro elemento a seu favor a partir da
perspectiva evangelizadora que forma parte da missão marista?
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Como pensar e impulsionar a participação infantil e juvenil nas
obras maristas?
Princípios, dimensões, níveis e orientações para a participação
A promoção da participação de crianças e jovens nas diferentes obras sociais e
educacionais maristas não se pode gerar no vazio. Requer recursos teóricos e
metodológicos que orientem a prática de educadores, acompanhantes,
conselheiros, facilitadores, tutores, voluntários, pastoralistas e qualquer agente
marista. Nesta secção propõe-se um conjunto de princípios, eixos, critérios e
recomendações para incentivar e orientar a prática da participação e o papel das
crianças e jovens na diversidade de contextos em que se situam as obras maristas.
Dois princípios básicos que devem acompanhar a participação infantil e juvenil
1. Autonomia progressiva
É uma proposta em sintonia com a abordagem dos direitos das crianças e jovens,
porque reconhece que meninas, meninos, adolescentes e jovens têm direitos e
podem assumir responsabilidades e tomadas de decisão de acordo com a sua idade
e com o desenvolvimento de esquemas mais complexos e gradualmente, isto é, à
medida que crescem. À medida que essa capacidade aumenta, também deve
aumentar sua autonomia e, assim, diminuir o esquema protecionista. A Convenção
estabelece que a autonomia progressiva é "o exercício dos direitos das crianças e
dos adolescentes em virtude da evolução das suas faculdades". As mães, os pais
ou outros responsáveis se for o caso, são responsáveis por proporcionar “orientação
e direção apropriadas para exercer os direitos reconhecidos na Convenção”.
2. Perspectiva de género
A construção de papéis de género acompanha o desenvolvimento de meninas e
meninos como parte de seu processo de socialização. Esses papéis são
construções sociais e culturais que podem ser modificadas porque não estão
intrinsecamente ligadas a diferenças biológicas entre os sexos. Ao realizar um
trabalho com meninas, meninos, adolescentes e jovens, é importante entender os
espaços sociais e culturais pelos quais sua vida (família, escola, serviços de saúde,
vizinhança, etc.) se destina a analisar papéis de género que se reproduzem e daí
em diante propõem esquemas de participação que permitem, progressivamente,
questionar e difundir esses papéis socialmente construídos e designados; como
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estes modulam, e até certo ponto limitam o exercício da participação de maneira
equitativa entre homens e mulheres.
Se a participação de crianças e jovens incluir o objetivo de construir espaços
escolares e comunitários mais abertos e democráticos, a inclusão de uma
perspectiva de género desde o início é crucial para chegar à vida adulta com
maior equidade.
Os exercícios de participação devem abrir espaço à compreensão das
necessidades, interesses e propostas de ação de maneira diferenciada entre
meninas e mulheres jovens, meninos e jovens e, em particular, daqueles que
pertencem a grupos de diversidade sexual.
Quais são as dimensões da participação de crianças e jovens nas obras
maristas?
A participação de crianças e jovens pode ser entendida em diferentes dimensões;
neste guia, propomos quatro: a dimensão pedagógica, social, política e
evangelizadora.
A dimensão pedagógica mostra a natureza formativa da participação, pois
proporciona o desenvolvimento de habilidades e competências, valores, modos
de pensar, comportamentos, padrões de relacionamento social, entre outras. Dessa
forma, o exercício da participação infantil e juvenil, relaciona-se com aspetos
cognitivos, emocionais, sociais e culturais.
O direito à participação está vinculado, da mesma forma, à relevância de melhorar
o desempenho da aprendizagem e consolidar uma aprendizagem significativa.
Portanto, neste guia, argumentamos que a participação de crianças e jovens é uma
ferramenta educacional essencial para a aprendizagem e a formação; que pode
fazer uso de diversas metodologias e técnicas nos espaços de intervenção
educacional marista.
A dimensão social na experiência humana tem a ver com a interação, interlocução
e intercâmbio com outras pessoas e grupos sociais. Isso, transferido para a
participação de crianças e jovens, implica começar a pensar no envolvimento de
meninas, meninos, adolescentes e jovens dentro de espaços mais equitativos e
democráticos.
Aprender a conviver, a negociar, a ser tolerante, a ouvir os outros, a entender,
construir e respeitar as regras, bem como a trabalhar em grupo, são alguns dos
aspetos contemplados pela dimensão social da participação. Obviamente, esse
intercâmbio e aprendizagem não se restringiriam apenas a grupos de meninas,
meninos e jovens, por exemplo, no ambiente escolar, ou seja, ao realizar o trabalho
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em grupo. Essa dimensão implica um tipo de relacionamento com o mundo
adulto, pois este também faz parte do ambiente social que envolve a infância e a
juventude.
A dimensão política é a que destaca a necessidade de protagonismo infantil e juvenil
a partir da construção da cidadania desde tenra idade. Isso não é possível sem
que o mundo adulto reconheça que crianças, adolescentes e jovens são sujeitos
ativos no exercício de seus direitos políticos vinculados à participação, formação de
opinião e tomada de decisão nas áreas relacionadas com a educação, saúde, tempo
de recreio, com a alimentação, a religião e, é claro, com a sexualidade; e não
apenas restringido ao voto ou eleição de representantes nos seus espaços mais
próximos, como a sala de aula.
É necessário sublinhar que nesta dimensão tem sido difícil avançar porque a luta
pelos direitos das crianças e jovens foi realizada por adultos sensibilizados para a
questão, e não tanto pelas próprias crianças e jovens, ou seja, dependeu do
discurso e da atuação daqueles que os defendem. Nesse sentido, crianças,
adolescentes e jovens não foram os protagonistas (como por exemplo no caso da
luta das mulheres), mas os destinatários.
A dimensão evangelizadora da missão marista é coerente com a abordagem dos
direitos das crianças e dos jovens, pois visa o anúncio da Boa Nova do Reino de
Deus entre meninas, meninos, adolescentes e jovens, a quem os e as educadores
maristas procuram revelar o rosto amoroso de Deus e a importância da dignidade
humana
Juntamente com a infância e a juventude, os educadores maristas buscam construir
um sentido de vida a partir do modelo de Jesus e seu projeto do Reino, por meio de
processos educacionais nos quais cada pessoa toma consciência da sua própria
identidade e dignidade, reconhecendo-se como protagonista de um complexo
enredo de existência pessoal e coletiva, sendo agentes de transformação da
realidade, integrando fé e vida (Instituto Irmãos Maristas, 2011). Somente através
da participação é possível que meninas, meninos, adolescentes e jovens maristas
se tornem protagonistas das suas comunidades e agentes de transformação dos
valores do Reino: a construção de uma vida mais humana, digna e justa para todas
as pessoas e de uma maneira particular, para aqueles de quem se subestimou a
sua dignidade.
Toca a participar! Já! Eixos orientadores da escuta, participação e
protagonismo infantil e juvenil
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Resulta interessante e revelador como a participação em todas as áreas da vida
social supõe colaborar, contribuir e cooperar com o bem-estar e o progresso
comuns. Mencionámos anteriormente que a participação deve ser considerada
uma aprendizagem mútua, tanto para as gerações jovens como para as
adultas
Como eixo principal de participação e uma das melhores maneiras de se aproximar
de crianças e jovens, é através de um diálogo aberto, onde os adultos se coloquem
na posição de quem ouve, perguntando a meninas, meninos, adolescentes e jovens
diretamente coisas dos seus interesses, conhecimentos, experiências e desejos.
Isso significa deixá-los que se expressem nas suas próprias linguagens e
formas, gerando mecanismos onde suas opiniões e expressões são colocadas no
contexto de seu estágio de desenvolvimento, contextos socioculturais e tudo o que
constitui suas formas de expressão.
Um erro no qual os facilitadores geralmente caem é escolher as meninas e
meninos mais eloquentes da sala de aula, do grupo de jovens ou do centro
comunitário, para que possam ser ouvidos de maneira impressionante e nosso
evento corra bem. Neste exemplo, embora tenhamos as melhores intenções,
não estamos a exercitar o direito de participação porque ignoramos que devem
ser as próprias crianças a participar do processo de escolha dos que as vão
representar.
O que se acaba de dizer implicará uma abertura constante por parte do mundo
adulto do que a liberdade de expressão pode gerar. Para isso, é importante que
aqueles que acompanham os processos de participação tenham ferramentas,
metodologias e sensibilidade para o desenvolvimento de experiências de
participação adequadas que tendam a níveis superiores e autênticos de liderança
de crianças e jovens.
Ao trabalhar com meninas, meninos, adolescentes e jovens, quais são
algumas lições práticas a serem levadas em consideração?
Algo muito verdadeiro é que não existe um modelo único ou instrutivo para a
participação de crianças e jovens. Cada metodologia precisa ser desenvolvida de
acordo com o que é apropriado para seus propósitos ou para o grau de
desenvolvimento de meninas, meninos, adolescentes e jovens. No entanto, há um
conjunto de princípios, lições práticas e recomendações que os agentes
educacionais devem ter em conta.
1. Estar preparado para ouvir as suas prioridades. A razão pela qual às vezes nós
não os ouvimos é por causa da crença, bastante enraizada nas nossas sociedades,
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de que a visão dos adultos é mais relevante e apropriada. No desenvolvimento da
participação de crianças e jovens, é necessário confrontar essa suposição.
Meninas, meninos, adolescentes e jovens têm seus próprios pontos de vista,
bem como prioridades e com frequência expressam-nos de maneira diferente dos
adultos.
2. Ter claros os objetivos que se pretendem alcançar com a participação. É
importante fazer perguntas sobre o nível de participação que se pretende
alcançar, por exemplo, se o que se deseja é obter informações de meninas e
meninos, a estratégia será diferente se se deseja trabalhar a emancipação; esta
última envolverá a promoção de uma compreensão mais profunda e nítida com
respeito aos direitos e como os podem fazer valer.
3. Haja clareza sobre os limites das atividades propostas. Meninas, meninos e
adolescentes, mas principalmente jovens, podem rapidamente dececionar-se se
não forem estabelecidas regras claras no âmbito de um exercício de participação.
Nesse sentido, é importante que os que fazem parte das iniciativas e projetos sejam
informados desde o início acerca da finalidade e das limitações das atividades. Por
exemplo, não adianta levar em consideração as suas opiniões e decisões se não
se tiverem os recursos financeiros para levar por diante suas ideias; portanto, é
necessário esclarecer se uma atividade será apenas para consulta ou se envolverá
maior participação ou empoderamento.
4. Fazer a investigação de que se necessita. Ao planificar uma atividade mais longa
ou um processo de participação, é aconselhável ter uma boa quantidade de
evidência empírica para desenvolver uma abordagem o mais possível adequada a
meninas, meninos, adolescentes e jovens. Será útil identificar outras experiências
semelhantes que se desenvolveram e que lições delas se podem tirar. Na
planificação das atividades, é útil criar grupos de estudantes que assessorem
pessoas adultas a fim de fazer perguntas e refinar as metodologias de trabalho.
5. Estar disposto a consultá-los sobre os métodos a fim de os envolver. Formatos
passivos de atividades para adultos, como reuniões ou longas conferências, não
são atraentes para meninas, meninos, adolescentes e jovens. Eles expressam-se
de maneiras menos convencionais, por exemplo, através de desenhos, histórias,
peças de teatro, fotografias ou através de recursos digitais encontrados na
Internet. Nesse sentido, será muito importante que os adultos abram alternativas de
comunicação não-verbal que nos possam ajudar a ilustrar como são as suas vidas
e como percecionam os seus problemas, bem como suas próprias estratégias para
os resolver.
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6. Fique claro que as infâncias e as juventudes não são um grupo homogéneo.
Tal como os adultos, as meninas, meninos, adolescentes e jovens expressam uma
ampla gama de opiniões diferentes. Algumas atividades concentram-se em grupos
muito específicos que respondem a violações de direitos específicos, como é o caso
de crianças refugiadas. Noutros espaços, como nas comunidades educacionais, há
mais variedade de perspetivas; aqui, o desafio é conseguir uma participação
inclusiva, especialmente em favor dos que enfrentam maiores obstáculos
para fazer ouvir a sua voz.

7. Haja tempo e recursos suficientes para a participação. Nas iniciativas e processos
que prevejam a participação, é necessário garantir tempo para o envolvimento
adequado das meninas, meninos, adolescentes e jovens nos diagnósticos, na
elaboração dos projetos, na definição das metodologias. Os recursos económicos
são igualmente necessários, uma vez que o desenvolvimento das atividades
geralmente precisará de um orçamento apropriado, variável de acordo com a
natureza da iniciativa, sua duração, sua finalidade e o número de meninas, meninos
e jovens que se vão envolver.
8. Não os subestime e esteja preparado para quando nos desafiem. Na participação
de crianças e jovens, as visões que as meninas, meninos, adolescentes e jovens
oferecem, podem ser diferentes das dos adultos; É importante estar aberto a
sugestões e preparado para negociar e fazer ajustes aos projetos. Com respeito
à participação, pensa-se erroneamente que é um sacrilégio contradizê-los; mas, de
facto, tratá-los com demasiada cautela é um tipo de discriminação tutelar e é tão
mau como ignorá-los. Eles têm o direito de participar, sim, mas em relação ao seu
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grau de desenvolvimento e às formas de expressão articuladas ou não, lúcidas ou
não; o que devemos ter na mente é a capacidade que elas e eles têm de dar
contribuições informadas e analíticas que respondem à sua experiência mais
próxima. Mas, em definitiva, não temos que concordar sempre com eles.
“Para não simular…” Diferentes níveis de participação infantil e juvenil.
Na nossa prática diária com meninas, meninos, adolescentes e jovens, devemos
refletir que tipo de participação estamos a propor e a implementar. Uma linha
para pensar sobre isso é perguntar-nos constantemente: que peso estamos a dar à
opinião de meninas, meninos, adolescentes e jovens? Outra pode ser: como estou
a adaptar o exercício participativo de acordo com os objetivos que quero conseguir
no espaço marista em que trabalho? Um terceiro pode ser: até que ponto, os estou
a usar para gerar o impacto que quero conseguir?
Roger Hart é um estudante da participação infantil que identifica vários níveis de
participação, desde manipulação e uso decorativo de meninas, meninos,
adolescentes e jovens, até níveis mais altos, onde eles formam uma espécie de
simbiose com o mundo adulto num esquema de horizontalidade.
No desenvolvimento da participação das crianças nas obras maristas, será
importante afastar-se dos dois primeiros níveis de participação e avançar para os
que representam cenários participativos reais e eficazes. A seguir, é apresentada
uma adaptação das etapas de participação propostas por Roger Hart3:

3

Roger A. Hart, 1993. La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación
autentica.
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OS GRAUS DA PARTICIPAÇÃO
NNAJ decidem
o que fazer e só
envolvem os
adultos se
precisam do
seu apoio e
ajuda

Os adultos
escolhem os
NNAJs mais
eloquentes sem
permitir que eles
entrem no
processo de
seleção
Los adultos eligen
a los NNAJ más
elocuentes sin
dejar que sean Atribuídos
ellas y ellos
mas
informados
quienes lleven a
cabo el proceso
Sem
de selección

O projeto é
criado por
adultos, mas os
NNAJ
envolvem-se
ativamente; são
consultados

Adulto inicia,
decisões
partilhadas
com NNAJ
Consultados
e informados

conteúdo

Decorativo

NNAJ não são
iniciadores do
processo, mas
são informados
sobre ele
Usamos as
NNAJ para
alguma causa
sem que estes
se impliquem

Iniciado e
dirigido pelos
NNAJ

Iniciado pelo
menino,
decisões
partilhadas
com adultos

NNAJ iniciam o seu
projeto, mas incluem
adultos porque
apreciam a sua
simbiose e
complementariedade

Tomam-se
decisões em
conjunto entre
adultos e NNAJ
em relação à
igualdade.
NNAJ
envolvidos em
todo o processo
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A seguir, algumas diretrizes práticas para o desenvolvimento de exercícios de
participação de crianças e jovens.
Os componentes dos exercícios de participação.
É preciso que, nos espaços de participação infantil e juvenil, se considerem
quatro componentes essenciais: a) meninas, meninos, adolescentes e jovens
devem ser informados sobre o exercício da participação e sobre os temas que
vão ser abordados; b) Devem poder emitir a sua opinião por vários meios; c)
As suas opiniões devem ser ouvidas, analisadas e levadas em
consideração; e d) As suas opiniões devem influenciar a tomada de decisão
e devem ser informados do resultado.
As e os agentes facilitadores da participação.
São pessoas cuja principal tarefa é potencializar a participação de meninas,
meninos, adolescentes e jovens. Eles acompanham-nos, lançam mão de
ferramentas técnicas e metodológicas, promovem atitudes colaborativas, são
capazes de desenvolver conteúdos por meio de jogos e atividades recreativas.
São especialistas em escutar ativamente cada participante.
Os agentes sistematizadores da participação.
São as pessoas que documentam as experiências de participação de
crianças e jovens para sua permanente análise e acompanhamento. Elaboram
registros das atividades em que relatam local, data, objetivos, temas, perfis dos
participantes, descrição das atividades realizadas e acordos, avaliação dos
participantes, bem como evidências da atividade (fotografias, vídeos, áudios).
As propostas metodológicas: “O método de criança a criança” e “As
sequências didáticas”.
Embora exista uma diversidade de metodologias para promover a participação
de crianças e jovens, referimo-nos a duas delas que podem ser úteis para os
exercícios que poderiam ser realizados ou consolidados nas obras maristas.

a) A metodologia “Criança a criança”.
Foi uma das metodologias pioneiras na promoção do protagonismo infantil,
adotando os postulados da educação popular e a focagem nos direitos da
criança. Desenvolvida nos anos 90 em comunidades camponesas na Nicarágua,
as suas intuições ainda são válidas, já que procuravam aumentar a participação
de crianças e jovens em favor das comunidades, retomando a metodologia de
Investigação - Ação, através da qual os participantes realizam ações para intervir
favoravelmente na sua comunidade, refletindo dialogicamente e agindo
reflexivamente

Os passos originais da metodologia eram “reconhecer, estudar, agir e avaliar”
(Darce Solís e Sandoval Urbina, 2000) e, em diversos contextos em que se
aplicou, foram incorporados alguns passos adicionais, como “sonhar” e
“planificar”, por isso, é considerada uma metodologia flexível. Mediante estes
passos, acompanham-se e apoiam-se as iniciativas que meninas, meninos,
adolescentes e jovens desejam promover na sua comunidade para melhorar as
suas condições de vida, sendo agentes de mudança e de transformação.
As ações que se realizam são orientadas pelo problema escolhido como
prioritário e pelas propostas de solução, respeitando as formas de organização
próprias de meninas, meninos e adolescentes e enquadrando todas as ações
nos direitos das crianças e jovens.
Abaixo estão alguns aspetos a serem considerados em cada um dos passos ou
etapas da metodologia.

Reconhecer:
Faz parte desta fase o grupo de meninas, meninos, adolescentes e
jovens. Identifica-se o contexto de vida em que se deseja intervir e os
problemas que vulnerabilizam os direitos das crianças e jovens.

Sugerem-se atividades muito dinâmicas e inclusivas para coesão geral do
grupo, motivando os participantes e mantendo o seu interesse
1. Estudar:
Meninas, meninos e adolescentes priorizam um problema que é
importante para eles e identificam-se os direitos ou direitos violados por
causa desse problema.
Causas e efeitos são identificados; fatores relacionados e possíveis
soluções.
Propõe-se uma meta de intervenção com um objetivo bem definido em
termos de uma solução viável e consistente com os direitos das crianças
e jovens.
Definem-se as estratégias que permitam alcançar o objetivo ou a solução
proposta pelo grupo. Apoia-se o grupo para que suas ideias sejam
canalizadas para ações concretas organizadas num plano de ação no
qual se definem tarefas, materiais, tempos, responsáveis.
Sugerem-se atividades lúdicas e criativas que motivem a transformação
da realidade, bem como a tomada de decisões.
2. Atuar:
Executa-se o plano de ação projetado na etapa anterior.
Se a execução de qualquer tarefa não for viável, devem-se buscar
alternativas para atingir o objetivo, impedindo que o grupo caia em
frustração.
Deve-se incentivar o trabalho em grupo e favorecer a participação de
acordo com as habilidades de cada membro do grupo.
Sugere-se que as atividades a serem desenvolvidas sejam as mais
atraentes para todo o grupo. No final deste guia, sugerem-se algumas
atividades específicas.
3. Avaliar:
Analisa-se a consecução do objetivo, as lições aprendidas no projeto e os
aspetos a serem fortalecidos.
Sugere-se que as crianças e os adolescentes apresentem à sua
comunidade e às suas famílias os resultados de sua intervenção.
Para o desenvolvimento destes projetos, é necessária a configuração de grupos
de meninas, meninos, adolescentes e jovens, os quais, de acordo com a
experiência, passam geralmente por três etapas: a) Emergência e
fortalecimento: é motivado para a organização e constituição do grupo; b)
Consolidação: as e os participantes desenvolvem capacidades para
desenvolver projetos, organizar ações comunitárias e difundir os seus
conhecimentos; e c) Independência: as equipes podem desenvolver seus

próprios planos de ação de maneira autónoma, atingindo o objetivo final da
metodologia, uma ação entre pares.
a) As sequências didáticas
Mesmo que não seja uma escola, tanto as obras maristas cmo os centros sociais,
abrigos e missões são principalmente espaços educativos e
evangelizadores; Nesse sentido, as sequências didáticas são pertinentes para
qualquer espaço marista que se enquadre numa planificação. Elas transcendem
o espaço da sala de aula porque constituem uma maneira de organizar as
atividades nas quais se pretende desenvolver um clima de aprendizagem.
As sequências didáticas contêm aspetos como unidade temática, conteúdos a
ser abordados, duração e número de sessões, finalidade e os propósitos de uma
atividade, o problema, caso ou projeto sobre o qual se desenvolverá o exercício
participativo, atividades de abertura, desenvolvimento e encerramento de uma
sessão, diretrizes gerais para avaliação do processo, entre outras.

A metodologia numa sequência didática
O coração das sequências didáticas expõe-se nas atividades de abertura,
desenvolvimento e encerramento. As primeiras, atividades de abertura,
permitem propor a aprendizagem a partir da discussão de um problema da
realidade de maneira coletiva ou em pequenos grupos, partindo da informação
que meninas, meninos, adolescentes e jovens já possuem. Esse momento

de abertura busca a apropriação do espaço, além de propor a sua própria
perspetival sobre um assunto. Os jogos e as técnicas de integração incentivam
meninas, meninos, adolescentes e jovens a se interessarem e a tomar como
seu, tanto o espaço como o trabalho coletivo.
As atividades de desenvolvimento têm como propósito que meninas, meninos,
adolescentes e jovens interatuem com nova informação sobre um tema e
que esta se enraíze na sua referência contextual mais próxima para que
assim possa dar sentido à participação infantil. Pode ser através da
apresentação de um tema, da realização de uma discussão informada, de uma
leitura, de um vídeo, de um documentário ou então de perguntas a meninas,
meninos e jovens, fazendo referência ao exercício de participação. Durante o
desenvolvimento, é aconselhável usar técnicas que incentivem a análise e
reflexão individual e coletiva, que permitam o diálogo e o consenso de ideias.
Por fim, as atividades de encerramento permitem a integração das atividades
realizadas e facilitam às crianças a interiorização do processo desenvolvido, os
produtos conseguidos e os resultados alcançados. Ao orientador possibilita-lhe
analisar o que vai conseguindo com crianças e jovens, bem como as deficiências
e dificuldades encontradas ao longo do caminho.
Desta forma, as sequências didáticas orientam-se para que cada situação ou
experiência de participação seja um processo baseado numa didática
interativa, participativa e prática para favorecer tanto a reflexão pessoal como
a construção coletiva. Isso coloca nossas meninas e meninos como
construtores de conhecimento e atores de mudança na sua própria
realidade.
A seguir, é apresentada uma proposta de formato para a sequência didática.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Nome da obra marista

Nome do facilitador, docente ou acompanhante

Tema geral

Temas específicos

Finalidades, propósitos ou objetivos

Conteúdos a trabalhar

Número de sessões

Duração de cada sessão
Tipo de saberes a desenvolver

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes e Valores

Sequências didáticas
Abertura

Desenvolvimento

Encerramento

Aprendizagens esperadas:

Evidências
para
a
avaliação
(preferentemente fazer um portfolio de
evidências)
Recursos
(Bibliográficos, hemerográficos, digitais,
interactivos, etc.)

Fonte: Participar também é coisa de crianças. Guia de ensino para professores. UNICEF, Save
the Children.
.

Caixa de ideias e ferramentas.
As técnicas e ferramentas para facilitar o desenvolvimento de experiências de
participação de crianças e jovens podem ser tão diversas como a criatividade
dos agentes facilitadores e as propostas das próprias meninas, meninos,
adolescentes e jovens. O importante é que sejam adaptados aos seus
contextos culturais, que sejam consistentes com os objetivos perseguidos, que
sejam flexíveis para responder aos imprevistos sempre presentes nos campos
educacionais e se adaptem às características dos participantes.
•

Elaboração de grafitis.

•

Projeto de zonas de jogos tradicionais com conteúdos educativos.

•

Festivais de atividades artísticas e recreativas em espaços públicos.

•

Jornadas de ação ambiental nas comunidades.

•

Apresentação de dramas sócio-dramáticos e adaptados aos problemas
atuais.

•

Elaboração de contos e quadradinhos nos quais eles plasmem aspetos
de suas vidas diárias, os problemas que enfrentam e as soluções
propostas

•

Organização de festas e carnavais com alguma causa social.

•

Intervenção de espaços culturais para difundir os direitos da infância y
juventude.

•

Elaboração de calendários em que se destaquem eventos significativos
relativos aos direitos da infância e da juventude

•

Elaboração e difusão de programas de rádio.

•

Preparação de jornais de parede e boletins.

PERGUNTAS PARA AS E OS EDUCADORES MARISTAS
1. Esta secção propõe dois princípios básicos na participação de crianças
e jovens: autonomia progressiva e perspetiva de género. Consideras que
esses dois princípios são relevantes no contexto das obras maristas?
Proporias algum mais?
2. As dimensões pedagógica, social, política e evangelizadora aplicam-se à
diversidade das obras maristas e orientam de maneira abrangente a
participação de crianças e jovens?
3. Pensas que o esquema de “Escala de Participação” de Hart ajuda a
distinguir o que é ou não a participação infantil nas obras maristas?
4. Do teu ponto de vista, as propostas metodológicas ajudam a promover a
participação de crianças e jovens no trabalho marista em que tu
participas? Tens alguma sugestão sobre essas metodologias, técnicas e
ferramentas?

REFLEXÕES FINAIS

Trinta anos após a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança, as
Comunidades Maristas encontram-se diante de uma oportunidade extraordinária
para referendar seu compromisso com os direitos da criança e do jovem, porque
a sua missão educativa e evangelizadora só pode ser realizada salvaguardando
a dignidade humana dos seus destinatários.
Esse compromisso deve ser traduzido em ações concretas na promoção e
defesa dos direitos de meninas, meninos, adolescentes e jovens que participam
das ações educativas e evangelizadoras das obras maristas e, em particular,
daqueles que enfrentam maiores obstáculos ao exercício seus direitos humanos
A participação é um direito fundamental e um princípio norteador que capacita
meninas, meninos, adolescentes e jovens como sujeitos da lei e protagonistas
de suas comunidades, favorece seu desenvolvimento psicossocial, fortalece os
mecanismos de proteção em situações de violação de direito, é componente
essencial da educação para a democracia e comunidades coesas. As obras
maristas em toda a sua diversidade são espaços vitais e significativos para
impulsionar este protagonismo infantil e juvenil.
Avançar na garantia do direito à participação de crianças e jovens implica
combater a visão adultocêntrica, protecionista e tutelar que ainda domina em
espaços de encontro intergeneracional, como são as instituições de ensino.
Nesse sentido, devem ser abandonadas todas as formas simuladas de
participação de crianças e jovens.
Devido à sua condição de pessoas em desenvolvimento, as gerações jovens
precisam de apoio da geração adulta para exercer seu direito à participação,
mas, à medida que atingem níveis mais altos de maturidade e de autonomia,
menor deve ser a intervenção adulta. O direito à participação capacita e
transforma meninas, meninos, adolescentes e jovens quando eles podem
exercê-lo plenamente; Transforma as/os educadores e comunidades educativas,
gerando estruturas mais horizontais e democráticas, abertas ao diálogo e a
decisões partilhadas, à escuta e ao encontro com os outros.
Embora nem sempre seja fácil abrir espaços para a participação de crianças e
jovens, o importante é seguir em frente, porque a participação ensina-se e
aprende-se pela "participação". Este guia propõe alguns princípios, dimensões,
orientações práticas e metodologias que devem ser adaptadas aos contextos
específicos das obras maristas e aos que delas participam.
Temos a certeza de que este guia será enriquecido tanto por quem inicia
experiências de participação infantil de juvenil como pelos projetos que desde
anos promovem a construção de comunidades participativas de educação e
evangelização. A comunidade marista tem muito a contribuir num mundo em que

meninas, meninos, adolescentes e jovens continuam a ser protagonistas,
agentes de mudança e transformação social.
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