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Só pegue esse livro em suas mãos se você 

não gostar de ler, mas se você gostar de ler 

também o pegue e o recomende para todos 

que você encontrar. 

Pegando ele, não o deixe em branco, transfor-

me esse livro com rabiscos de suas ideias de 

modo que você possa mapear com desenhos 

todos os seus conhecimentos.

Se esse livro não se tornar um livro impor-

tante para você, continue lendo até você se 

deparar com um livro que possa ser chama-

do de transformador. Para isso, tente andar 

sem compromisso por alguma biblioteca com 

os ouvidos bem atentos que algum livro um 

dia ainda vai te chamar.

 
Diogo Norberto Mesti
Florianópolis, 06 de Fevereiro de 2020
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Acorda,
Olha o céu lá fora,
Joga na mochila a indignação,
A vontade, 
A indocilidade. 
Pega o lápis e rabisca o mundo novo!
Reforça com a caneta os detalhes dessa nova era, 
Usa a aquarela e dá as novas cores que desejas...
Apaga com tua borracha
A ganância,
A ignorância, 
A intolerância.
Com a tua régua, mede um homem novo, nova, diferente...
Não sucumbe a letargia da letra imposta, 
Ouve o Quintana, 
“Eles passarão, eu passarinho”
E passarinho que és, voa, alcança o mais lindo horizonte,
Nos carrega contigo,
Nos ensina o que teimamos em não aprender...
Pois tu és, meu jovem, minha jovem, 
És o mais exitoso presente que o futuro clama...

Elogio aos estudantesElogio aos estudantes
Luciano Formighieri
Florianópolis, 4 de Dezembro 2019



1110

ApresentaçãoApresentação
Escrever a apresentação desta obra foi motivo de or-

gulho e de muita satisfação para mim, pois temos a 

impressão de que nos tempos atuais o livro impresso, 

aquele à moda antiga, tenha se rendido a era digital, 

dando espaço ao livro eletrônico, o e-book.

Outro dado que levei em consideração, que fortaleceu o 

meu entusiasmo nesta experiência ímpar, foi a consta-

tação da mudança de uma realidade que vem sendo de-

batida há anos pelos educadores, que é a falta de ha-

bilidade e desenvoltura dos estudantes com a escrita, 

bem como o desinteresse dos estudantes também pela 

leitura, pois esta é a realidade de muitos dos nossos 

jovens brasileiros. Quando eu me deparo com esta pro-
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dução, organizada a partir do 3º Encontro de Grêmios 

Estudantis da Rede Municipal de Ensino de Florianópo-

lis, vivo uma situação concreta e explícita da mudança 

de prática, de cultura, uma evolução positivíssima, que 

consolida a nossa qualidade do ensino, apresentando um 

retrato fiel do quanto nossa Rede é diferenciada das 

outras realidades conhecidas Brasil a fora.

Quando falo da atual realidade, onde nós nos surpreen-

demos com tal produção, que resgata interessados pela 

leitura e pela escrita, é claro que eu não poderia deixar 

de pensar e citar outros meios de comunicação e cultu-

ra da contemporaneidade, como o YouTube por exemplo, 

que hoje em dia não há que não conheça o YouTube, 

pois ele é o terceiro sistema mais acessado do planeta, 

atrás apenas do Facebook e do Google, sendo que todo 

este aparato tecnológico, em tese, tem distanciado a 

atual geração das práticas literárias: leitura/escrita.

Então, querido leitor, é muito provável que você já te-

nha passado da “idade dos porquês” – aquela fase onde 

os pequeninos seres incomodam seus pais perguntando 

e questionando sobre tudo quanto é coisa.

Com certeza estão em outro momento, experimentan-

do uma organização que é responsável por representar 

os interesses dos estudantes do ensino fundamental, o 

Grêmio Estudantil, que possibilita a travessia, inaugu-

rando a “idade das reivindicações, das angústias, dos 

desejos e das conquistas”.

É uma experiência inenarrável, que viabiliza o desenvol-

vimento da expressão e da comunicação do estudante, 

ampliando a visão e os horizontes de uma juventude 

mais participativa no futuro, que ainda é uma promes-

sa para cada um de vocês.

Na linha desta constatação eu não tenho dúvidas, de 

que esta experiência fará a diferença no seu desempe-

nho pessoal e profissional futuramente, onde eu lembro 

Kahlil Gibran:

 

“Ser capaz de olhar para o 
passado com satisfação é 
viver duas vezes”.
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Sim, viverão duas vezes quando reviverem este mo-

mento, quando revisitarem estes relatos, estes textos, 

que expressam sentimentos, alegrias, aprendizados, fi-

losofia e a inquietude infantojuvenil de uma época.

Ao ler estes textos revisitei meu passado, reencon-

trando muitas das minhas passagens, que delícia foi 

poder voltar no tempo e desfrutar dos momentos me-

moráveis das inquietudes da minha juventude.

Quando eu aproveitava o prazer das reminiscências, 

das lembranças, me dei conta de que fui levado ao meu 

passado pela inquietude do olhar, pela visão crítica da-

quele que era o prenúncio do meu futuro, naquele pas-

sado revisitado, que naquele momento das lembranças 

era o meu presente.

Neste review me dei conta de que carregamos dentro 

de nós, na inocência infantojuvenil, as coisas boas e ma-

ravilhosas que procuramos no nosso entorno.

O trabalho do autor Diogo Norberto Mesti da Silva 

e da organizadora Nataliê Andiara Be Cardoso repre-

senta uma contribuição extremamente relevante, onde 

o Diário de uma Transformação deixa sua contribuição, 

transformando positivamente o pensar e o agir dos 

estudantes, formando uma geração de expressão.

Enfim, o Diário de uma Transformação é um campo 

fantástico de expressão. Desejo que você leitor des-

frute desta leitura com a consciência de que nem todos 

aqueles que (di)vagam estão perdidos.

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação de Florianópolis
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Esse livro é processo e produto de uma caminhada 

formativa que iniciou em 2018, onde nos propuse-

mos a ampliar a relação com os estudantes, na me-

dida em que, enquanto adultos, direcionamos nossa 

prática pedagógica para aquilo que de fato acredi-

tamos e temos como princípio educativo na escola 

pública: uma educação emancipadora, cidadã e crítica. 

Ousamos sonhar e encontramos muitos, mui-

tos parceiros nesse caminho. Famílias, diretores/

as, gestores/as, estudantes, professores/as, espe-

cialistas em assuntos educacionais, artistas, pro-

fissionais de diversas áreas que também almejam 

uma sociedade mais justa, uma educação que con-

IntroduçãoIntrodução
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sidere a integralidade do ser humano, o contexto, 

o território como ponto de partida, não de chegada. 

Esse livro é um processo criativo, imaginativo, con-

creto e coletivo, de uma transformação que já 

é real, que reverbera e ecoa em cada escola, em 

cada estudante participante dos Grêmios Estu-

dantis e dos Encontros e Oficinas que realizamos.  

É um convite à ajustar a lente, a ouvir mais, a exer-

citar a tolerância e, acima de tudo, a incentivar nos-

sos estudantes a vislumbrar seus próprios sonhos, 

descobrir seus talentos, criar projetos de vida e en-

contrar no coletivo a força dessa expressão, dessa or-

ganização. É um resgate do diálogo enquanto ato po-

lítico que encontra no espaço educativo o ensaio para 

transformar a sociedade no lugar que queremos es-

tar. E não se faz isso sem transformar-se também. 

Sou grata por fazer parte desse coletivo e me 

transformar a cada dia, a cada encontro e me nu-

trir desse sonho coletivo cheio de vida e força! 

Nataliê Cardoso
Coordenação e Articulação dos Grêmios Estudantis
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QuemQuem
sou eu?sou eu?

Sou um pouco de cada um dos estudantes que partici-

param dos Encontros de Grêmios Estudantis organizados 

pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.

Minhas ideias e aprendizados surgiram nas oficinas, 

pelas conversas nos corredores com os professores e 

professoras, com os articuladores e as articuladoras e 

com meus amigos e amigas.

Aprendi a me manifestar e não guardar meus pen-

samentos e opiniões só para mim e também a ouvir a 

opinião dos outros.

Meus medos, ansiedades e sonhos, são os desses es-

tudantes e descobri que mesmo que os estudantes não 

comentem sobre essas questões, em geral partilhamos 

dos mesmos problemas e mitos.

Minhas propostas são as desses estudantes e 

aprendi que não podemos frear o movimento das coisas 

sendo fundamental deixar as coisas fluírem, de modo 

que o próprio coletivo também se movimente. 

Eu sou porque os estudantes são um pouco disso 

tudo que está aqui e nós somos algo mais forte do que 

se estivéssemos sozinhos pensando nas coisas. Aprendi 

a fazer as coisas em colaboração com os outros e assu-

mi com isso mais responsabilidade.

Se você se identificar com algo é você mesmo que está Se você se identificar com algo é você mesmo que está 

aqui porque eu não sou alguém em específico e tenho um aqui porque eu não sou alguém em específico e tenho um 

pouco do sal de todos os mares do mundo.pouco do sal de todos os mares do mundo.

Por fim, agradeço meus familiares que sempre me 

apoiaram e agradeço em especial meus primos por te-

rem feito absolutamente nada por mim.
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Semana que vem tem aula e nem consegui comprar 

minhas canetas, pelo menos aquela borracha cheirosa 

já tá no estojo. Eu já sei que o estojo tá meio velho: meu 

velhinho favorito!

Ganhei esse diário aqui de natal. Minha avó falou:

1º Dia1º Dia

- Expressa nesse caderninho suas vontades e medos. 

Caderninho, foi exatamente isso que ela falou. Ela 

fala tudo no diminutivo, comidinha, sapatinho, roupinha, 

livrinho, caderninho, soninho. Affff! Ela estava cantando 

uma música de uma banda, sei lá, chamada Titãs: “Você 

tem fome de quê? Você tem sede de quê”1 . Fiquei meio 

pulsante e saltitante!

Ando meio receoso, as coisas não estão 100% aqui 

em casa. Às vezes não consigo estudar. Tenho medo de 

não conseguir estudar direito, de não passar de ano e no 

vestibular, medo de não saber o que escolher pra fazer.

Medo de que meus amigos não gostem de mim quan-

do eu fizer algo que eles não aprovem, medo de ficar 

sozinho no recreio.

Eu tenho medo até de não ter vontade de estudar. 

E isso acontece bastante, viu!

E se todos meus amigos mudaram de colégio e se na 

minha turma tiver só as pessoas de quem eu não gosto?

Teve um dia no ano passado que tivemos que con-

versar com uma pessoa desconhecida. Eu suava frio 

1 Antunes, A.; Brito, S.; Fromer, M. Comida. In: Titãs. Acústico MTV. Rio de Janeiro: 
WEA, 1997.Acústico MTV. Rio de Janeiro: WEA, 1997. 
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porque sobrou alguém que eu achava 

muito esquisito. 

É tanta vergonha! 

Imagina você ter 

que conversar com 

alguém que nunca 

conversou?! Ainda 

mais na minha es-

cola, que tá cheia de 

pessoas esquisitas.

Mas depois que 

descobri que ela também 

gostava das mesmas séries 

que eu, até comecei a enxergar para 

além de meus conceitos prévios. 

Indo embora pra casa nesse dia com o sol fritando 

minha cabeça, fiquei pensando que tenho amizades com 

pessoas que nem gostam das mesmas coisas que eu. 

Somos amigos só porque moramos na mesma rua.

Esquisito é uma palavra que eu uso para falar de 

tudo que parece diferente de mim.  

É legal descobrirmos novas amizades com pessoas que 

parecem diferentes, mas nem são tão diferentes assim. 

Expressar os sentimentos, acho que é assim que se 

faz, foi algo mais ou menos assim que eu aprendi com a 

Caroline na Oficina Singularidade: Quem Sou Eu no Mundo?

Mostrei isso que eu escrevi para minha vó, e ela 

começou a cantar desafinada: “A gente não quer só co-

mida, a gente quer comida diversão e arte”.

Meu desejo é ser engenheiro, é tão chique aquelas 

placas nas construções. Elas transmitem importância. 

Responsável Técnico: Zigifriends de Souza. Ou profes-

sor. Ou adestrador de cachorros. Ah, deixa pra lá. Te-

nho cinco anos para decidir ainda. O que eu mais desejo 

na escola é passar de ano. E como às vezes eu gostaria 

de silêncio também. 

Estava pensando aqui nos últimos Encontros de 

Grêmios Estudantis onde fiz várias Oficinas. Lembro 

como se fosse hoje da sensação de chegar naquele pré-

dio lotado de pessoas escolhendo quais Oficinas fazer. 
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“Eu aprendi que ninguém 
manda nos seus sentimentos 
além de você e que você 
não deve ter vergonha de 
expressar isso.”
Ester Varela
EBM José Amaro Cordeiro
Oficinas Integradas
Maio/20192  

2 Para a fala completa dos estudantes, procure o falatório ao final do livro. Lá 
a expressão é livre.

Acho uma tortura ter que escolher só uma, para 

mim que nem consigo decidir qual tipo de sorvete quero: 

se de leite ou de fruta. 

O pessoal vai muito às oficinas pela cabeça dos ami-

gos. Eu fui de acordo com minha cabeça mesmo. Fui fa-

zer sozinho a Oficina Organizando e Planejando o Grê-

mio Estudantil que a professora Natacha apresentou, 

porque acho que é a número zero, depois faço as outras.

Devo confessar que fui ao encontro mais pelo rolê 

no busu. Sair da escola. Conhecer pessoas. Mas depois 

de uns dias fiquei me perguntando por que ainda não 

tínhamos um Grêmio aqui? Foi no mesmo dia que um 
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“Quando eu cheguei aqui e vi 
todo o projeto e comecei a ler 
o que estava no panfleto, eu 
fiquei muito impressionada. 
E quando eu cheguei à sala, 
eu fiquei mais impressionada 
ainda, porque lá é como se 
todos fossem iguais.”
Milleny Beck Domingues Jacobi
EBM Herondina Medeiros Zeferino
Oficinas Integradas
Maio/2019

dos articuladores chamou um pessoal para conversar. 

Taí, acho que estamos com vontade de tentar or-

ganizar um Grêmio e movimentar a nossa escola.

Por onde eu começo? É tão difícil fazer sozinho. 

Acho que vou procurar o pessoal e tentar marcar um 

horário à tarde e ver se mais alguém anima.
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Anotações
Compartilha aqui quais experiências você teve Compartilha aqui quais experiências você teve 

participando dos Encontros de Grêmios Estu-participando dos Encontros de Grêmios Estu-

dantis, com quem você falou depois da Oficina dantis, com quem você falou depois da Oficina 

que fez e depois conta um pouco sobre o que está faltando que fez e depois conta um pouco sobre o que está faltando 

para organizar o Grêmio na sua escola...para organizar o Grêmio na sua escola...
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2º Dia2º Dia

“Ano passado eu morri, mas esse eu não morro”. Essa 

música “Sujeito de Sorte”3  do Belchior não sai da minha 

cabeça, meu pai ficou ouvindo ela o dia todo no final do 

ano passado: “Tenho sangrado demais, tenho chorado 

pra cachorro”. 

3 Belchior. “Sujeito de Sorte”. In: Alucinação. Rio de Janeiro: Polygram, 1976.

E para completar agora o Emicida lançou a AmarElo4, 

baita música! De arrepiar! Mostrei para o meu pai e ele 

ficou surpreso com a referência ao Belchior.

O clipe fala de cicatrizes, “que as minhas cicatrizes 

não falem por mim”. Amarelo significa que não é para ir em 

frente, nem para parar totalmente, representando cuida-

do com as pessoas que estão ao nosso redor e cuidado com 

nossa própria mente. Não dá pra desistir e não dá para 

parar de prestar atenção, pois em um segundo absoluta-

mente tudo pode mudar. 

Final do ano passado em dezembro eu estava na lógica 

do senta e chora, ano que me deixou algumas cicatrizes 

na pele e na alma, mas teve coisas muito legais também, 

como as Oficinas do Encontro de Grêmios Estudantis. 

Aquela do Nado, Oficina de Danças Populares, foi 

sensacional, ensinando as pontes entre expressão cor-

poral e nossas emoções. 

As férias são engraçadas, na verdade a vida é engra-

çada. No final do ano passado eu já não aguentava mais a 

escola e estava cantando Belchior abraçado com meu pai.

4 Emicida. “AmarElo”. In: AmarElo. São Paulo: Laboratório Fantasma, 2019.
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“Na oficina de dança a gente 
aprendeu a ter contato com o 
olhar, olhar pra pessoa no olho 
quando a gente conversa, para 
ter meio que uma confiança.” 
Helen Aquino Hubner
EBM João Gonçalves Pinheiro
Oficinas Integradas
Agosto/2019

Agora estou aqui, tipo:  

 – “Ahhhhh, não aguento mais essas férias!!!!!!!!!!!!”.

 Já zerei o @instagram. Outro dia percebi que meu 

polegar involuntariamente ficava passando pra cima uma 

tela, só que EU NÃO ES-TA-VA COM O CE-LU-LAR! 

Esse é o nível de vício, meu dedo fica mexendo sozinho como 

se tivesse uma tela para passar pra cima. Conversei com 

uns amigos e eles disseram que estão com o mesmo dis-

túrbio: “dedite”!

Se os professores soubessem como estou ansioso para 

o ano começar logo, saber dos meus colegas, saber o que 

eles fizeram de bom, o que passaram de ruim, se choraram 

pra cachorro, como estão vivendo...

Já sei que essa noite nem vou conseguir dormir. Primei-
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ro dia de aula é dia de não ter aula. Nunca me esqueço do 

professor que dizia: primeira aula nunca é dada e última 

aula é sempre abreviada. 

Mas tem os professores também que começam já com 

conteúdo e a gente nem lembra onde está guardado nosso 

lápis, caneta, nada. É como olhar para as coisas que estão 

na nossa frente e não ver!

Nos primeiros dias de aula, eu carrego só meu corpo e 

minha fantástica fábrica de imaginar que opera dentro da 

minha cabeça dia e noite, noite e dia. 

Eu queria controlar mais minha imaginação, porque às 

vezes eu viajo sentado ali em sala, olhando para o pro-

fessor, no almoço em casa e até assistindo alguma série. 

Nossa, como minha mente viaja, olhando pra mim e vendo 

o silêncio do meu corpo vocês nem sonham os lugares para 

onde sou levado, viro astronauta, MC, cientista. 

 Muitas vezes os próprios professores me fazem 

imaginar também, por isso sempre gostei de geometria, 

sempre tem umas imagens nos cálculos que fazemos. E a 

história então, quantas imagens não aparecem na nossa 

mente enquanto vamos ouvindo o que aconteceu? Gosto 

também quando contam a história da matemática ou fi-

losofam com a biologia e discutem política na geografia. 

Eu queria uma prova em que não tivéssemos que sa-

ber o nome das partes da célula ou das partes da planta, 

mas que tivéssemos que desenhar as partes. 

Sinto que minha imaginação é tão importante quanto 

meu conhecimento. Ela parece ser uma espécie de cola, pois 

quando ela aparece consigo me conectar melhor aos conhe-

cimentos do que quando ela não aparece.

Se alguém me perguntasse “ó-lhó-lhó, o que vc tem na 
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cabeça istepô”? Eu diria:

– Tenho um número infinito de ideias que são todas 

coladas pela rede da minha imaginação e não consigo racio-

cinar sem acessar a diversidade de imagens que explodem 

diariamente na minha cachola.  

Se existe alguém que gosta da liberdade esse alguém 

é a minha imaginação. Acho que quando as pessoas fa-

lam hoje em dia em pensar fora da caixa ou até mesmo 

sem a caixa elas estão se referindo à liberdade do pen-

samento e a liberdade do pensamento não é outra coisa 

que minha imaginação. 

Adriana Lima
EBM João Gonçalves Pinheiro
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Pra vocês verem. Aprendi que república tem relação com 

coisa pública (que é a tradução de res em latim) e fiquei res-

gatando na cachola os primeiros passos para a constituição 

da nossa pequena República Escolar Estudantil. 

Precisamos de 1, 2, 3... representantes de sala e de 

um texto. Vou passar avisando e chamar aquela menina 

que gosta de rima, pra colocar um pouco de ritmo nessa 

história. Vou pedir para ela fazer uma rima mais impreg-

nante e potente do que “Batatinha quando nasce”. 

Tem ventania e ventania, neh!? Às vezes o vento 

ta à favor, mas às vezes é cada rajada na cara, parece 

que amarraram uma corda na gente. Mas esse vento 

vai passar... 

Vai rolar!

Assembleia Geral!

Reunião com todos os estudantes 

e representantes de turma

E o estatuto vai ser feito

Todos somos responsáveis

Vamos logo matar no peito

Esses ventos favoráveis
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Anotações
E você, gosta de fazer rima? Já fez a sua e E você, gosta de fazer rima? Já fez a sua e 

usou para chamar a galera? Conta aí como usou para chamar a galera? Conta aí como 

você vai fazer para chamar e envolver os es-você vai fazer para chamar e envolver os es-

tudantes da sua escola, tem que ser algo criativo...tudantes da sua escola, tem que ser algo criativo...
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Cadê aquele esboço do estatuto que ganhei no Encon-

tro de Grêmios Estudantis? A linguagem tá meio com-

plexa demais. Tem que ter tesoureiro, costureiro, remen-

dadeiro, cheio de fiscalizador, diretor, vice, vice do vice, 

suplente, suplicante. 

3º Dia3º Dia

Teu cargo não te define, claro! E mesmo com divisão de 

cargos ou sem a divisão temos sempre que tomar nossas 

decisões de modo coletivo.

Seria legal escrever um estatuto mais com nossa 

linguagem, nossos objetivos, nossa auto-organização, 

nossa divisão das tarefas. Mas acho que por enquanto 

vamos com aquele estatuto mesmo que está pronto e 

depois a gente arruma o barco no meio do mar, quando 

algo corroer ou furar. 
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Conversei com a articuladora da escola sobre isso e ela 

concorda totalmente. Ela é minha professora e estava me 

explicando que esse estatuto pode ser encontrado no site 

da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.5 

Ela me passou o link e tinha um livro sobre Grêmios 

de um tal de Ziraldo: “TRIIIIIIIIIM... A hora do 

Grêmio é essa!”6  

Já mandei pro grupo da turma. 

http://ubes.org.br/gremios/

Vou propor para incluirmos alguns objetivos mais co-

nectados ao nosso Grêmio e que estejam amarrados aos 

problemas mais locais da nossa escola. Assim teremos 

mais dois ou três objetivos específicos. Acho que o pes-

soal vai gostar. 

Objetivo X: “Eu sou, porque nós somos”;

Objetivo XI: “Não existirá hierarquia na hora de 

decidir algo, todos terão direito à voz independente da 

sua idade”;

5 http://ubes.org.br/
6 Ziraldo. TRIIIM. A hora do grêmio é essa”. UBES. 2014. Disponível em https://
issuu.com/contraregras/docs/cartilha_capa___miolo_45jj. Acessado em no-
vembro 2019.

Objetivo XII: “A origem, o consumo e a destinação dos 

alimentos é preocupação de todos neste Grêmio”;

Objetivo XIII: “A atenção e o cuidado com nossa saú-

de mental deve ser prioridade e o Grêmio deve promover 

discussões sobre cuidado de si e cuidado com os outros”.

Objetivo XIV: “O Grêmio deve tentar canalizar todas 

as formas de expressão artística, esportiva e científica 

dos estudantes”.

Vou propor, quem sabe as pessoas têm outras suges-

tões e daí vamos colocando as pedras da autogestão e do 

consenso, que o Fábio Veronesi falou tanto na Oficina “Nós 

em Autogestão”. 
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“Nós não temos cargos dentro 
do nosso grêmio, não temos 
tesouraria, nada do tipo. Todas 
as decisões são feitas por todos, 
absolutamente todos. Isso é 
democracia.”
Pandora Molina
EBM Acácio Garibaldi São Thiago
3º Encontro de Grêmios Estudantis
Novembro/2018

“Com as oficinas eu aprendi 
que as nossas emoções são 
importantes sim, e que devemos 
cuidar da nossa saúde mental 
assim como cuidamos de 
qualquer outra parte do corpo.” 
(Estudante sem identificação)
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Anotações
Coloque aqui quais os objetivos que decidiram Coloque aqui quais os objetivos que decidiram 

inserir no estatuto de vocês e coloque a justi-inserir no estatuto de vocês e coloque a justi-

ficativa para cada um dos objetivos também, ficativa para cada um dos objetivos também, 

isso é importante! E já pode ir pensando na forma de ges-isso é importante! E já pode ir pensando na forma de ges-

tão que vocês vão escolher. tão que vocês vão escolher. 
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4º Dia4º Dia

Coisa mais chata, minha mãe só reclama do meu tênis 

furado. Ela não entende que eu gosto desse tênis, que ele 

é confortável e que vou usar até ele derreter. Mas mãe é 

assim às vezes. 

Nós somos assim também, às vezes queremos que 

os outros façam ou pensem ou valorizem o que nós va-

lorizamos. 

O Grêmio me ensinou a não julgar alguém antes 

de vestir os seus sapatos e saber um pouco mais de 

sua história. Tem histórias e relatos que só de ouvir 

salvaram meu ano...

Fiquei a semana inteira pensando no que eu poderia 

fazer para o pessoal se envolver mais com a elaboração do 

estatuto, para conseguir agrupar as vontades isoladas de 

mudança que consigo enxergar em vários colegas. É difícil 

conseguir o engajamento da galera, a gente não participa 

nem de reunião de associação de bairro, isso quando existe 

associação de bairro, neh!
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“Eu tinha muitos problemas. Eu 
não conseguia me encaixar nos 
grupos, eu era muito… eu era 
muito sozinho, eu era muito 
individualista. E no grêmio eu 
amadureci, eu aprendi que não é 
sempre que a gente ganha e vai ser 
o que o nosso coletivo decidir.”
Lucas Duarte
EBM Acácio Garibaldi São Thiago
3º Encontro de Grêmios Estudantis
Novembro/2018

Mandei mensagem pro pessoal da escola Acácio Gari-

baldi, da Barra da Lagoa, do Grêmio Estudantil “Liberda-

de Consciente”, pedindo informações. 

- E aí galera, como vocês fazem 
para chamar o pessoal?

- Nossa organização é debatida pelos estudantes 
junto com a articuladora da escola. Tem eleição 
todo começo do ano e incluímos as diferentes 
idades, com 2 representantes e 2 suplentes. 

- Sério? E como a reunião acontece?

- Olha, não é fácil, por causa da diferença de idade. 
Mas a gente garante um voto paritário, que significa 
que não existe peso distinto do voto de cada um, cada 
representante vale um. Todas as decisões são tomadas 
assim de modo igual dentro do próprio grupo, para que 
uma idade não se sobreponha a outra e todos se sintam 
acolhidos e ouvidos. A gente discute e faz votação.
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- E o que vocês propõem?

- Não fazemos promessas vazias, aprendemos que é 
preciso ouvir nosso coletivo em primeiro lugar, saber 
quais são as demandas dos estudantes, para assim 
construir nossa proposta de trabalho. 

- Tivemos muitas vitórias como: a mudança da cor do 
uniforme, a volta dos pré-colegiados e a construção da 
Rádio Escola Democrática. Vou te mandar as propostas 
de trabalho que tenho aqui em word pra você se inspirar 
e daí você tira as sugestões nas assembleias de vocês.

- E já conseguiram algo nesse tempo? Vocês 
existem desde 2012 neh?

Então nossas propostas são construídas após as 
solicitações dos estudantes do 1º ao 9º ano serem 
ouvidas e debatidas pelo nosso grupo. Isso acontece 
sempre depois das eleições. 

Proposta de trabalho
• Atuar para melhorar a merenda através de conversas 
com a nutricionista e documentos para a prefeitura;
• Fazer vídeos para apontar necessidades da escola;
• Criar página nas redes sociais para publicar nossas 
ideias;
• Atuar junto à direção na luta por melhorias na 
estrutura da escola;
• Criar projetos de valorização da vida que ajudem os 
estudantes a desenvolver empatia e respeito por meio 
de rodas de conversa e cartazes pela escola;
• Desenvolver um projeto que estimule os estudantes a 
melhorar o comportamento nas aulas;
• Continuar o projeto Rádio Escola com consultas pelas 
redes sociais;
• Levantar recursos para o Grêmio nas festas da escola.

- E essas são as coisas que já conseguimos. 
Dá uma olhada e me fala. #TamoJunto!

- Que lindo cara, muito bom. Cheguei 
a arrepiar de emoção. Vou repassar!
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Gabriel Hinckel Roecker
EBM Henrique Veras

Essa conversa me fez pensar que temos que aceitar 

que os outros nem sempre fazem as coisas do nosso jeito 

e se quisermos seguir a vida por uma linha reta muito 

rígida a gente vai trombar na primeira esquina da rua ou 

na primeira árvore da trilha. 

Então taí, como a vida é uma trilha cheia de curvas, 

não posso deixar de ser amigo de alguém só porque ele fez 

algo que eu não gostaria que ele fizesse e não adianta 

propor e prometer antes da eleição se a gente não começa 

a gestão do Grêmio ouvindo os estudantes. 
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Estão abertas as inscrições para 

poesia ou música de qualquer 

estilo para ser colocada como 

introdução ao nosso estatuto, 

de preferência que envolva ao 

menos três autores. 

Participe!!! 

Inscrições até o final do mês. 

A única promessa que a nossa gestão coletiva vai fa-

zer é a de ouvir todos. Já sei, vou chamar as pessoas para 

fazerem uma música pra colocar na introdução do nosso 

estatuto.

“Elaboração de uma música para inserir na introdução 

do estatuto”

“Hoje aprendemos que 
nem sempre precisamos 
de um líder, todos 
podem dar sua opinião, 
ter vez de falar…”
Maria Rodrigues
Estudante sem identificação da escola
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Anotações
Como o seu Grêmio faz para ouvir os outros Como o seu Grêmio faz para ouvir os outros 

estudantes que nem sempre pensam como vo-estudantes que nem sempre pensam como vo-

cês? E como fazem para ouvir os mais novos? cês? E como fazem para ouvir os mais novos? 

E como fica a representatividade dos mais diversos gru-E como fica a representatividade dos mais diversos gru-

pos de estudantes?pos de estudantes?
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Estou tão cansado! Às vezes nem quero levantar da 

cama. Nem quero ir pra aula também ou ir para aula e 

ficar em um lugar sem fazer nada, mas nunca dá. Sempre 

chega alguém gritando: MATANDO AULA DE NOVO?! 

5º Dia5º Dia

E eu já fingi uma dor de cabeça esse ano para não ir pra 

aula, então nem vai rolar repetir a mesma história porque 

ninguém lá em casa vai acreditar em mim.

Quem sabe um dia a gente consiga convencer os pro-

fessores que tem dia em que o sol nasce, mas a gente pode 

não querer estudar e que se for só às vezes, tudo bem!

Às vezes não consigo dormir, nessas ocasiões umas ve-

zes é por tristeza outras por ansiedade. Já me disseram 

que se for por tristeza é excesso de passado e se for an-

siedade é excesso de futuro. 
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Tenho que me concentrar no presente e entender que 

tudo que fiz já era e que não será possível fazer tudo que 

quero no futuro, então tenho que lidar com o dia de hoje 

e somente com ele, lembrando do passado sem sofrer e 

esperando o futuro sem me corroer. 

Para esses dias poderia existir um laboratório da ima-

ginação em cada escola. Onde poderíamos refazer os pas-

sos dos cientistas e de suas descobertas científicas. Onde 

a história seria contada 

por pinturas e a mate-

mática aprendida por 

desenhos. Seria uma sala 

repleta de plantas, das 

mais variadas, com chão 

de pedras, terra e pufes. 

Dos direitos dos estudantes: Dos direitos dos estudantes: 

I – “Um dia por mês todos os estudantes têm o direito de I – “Um dia por mês todos os estudantes têm o direito de 

passar o dia no laboratório da imaginação da escola, sem passar o dia no laboratório da imaginação da escola, sem 

fazer nada em específico, só deixando a imaginação voar fazer nada em específico, só deixando a imaginação voar 

em interação com outros colegas e professores”.em interação com outros colegas e professores”.

Fazer um molde do nosso sistema solar. Escrever uma 

história em quadrinhos. Jogar videogame. Ou dançar. Ou 

fazer uma caixa de madeira. Ou ficar olhando pela janela 

por duas horas seguidas como se eu estivesse em um ôni-

bus no meio da estrada, viajando e vendo a mata passar 

enquanto penso na minha vida e reencontro meu centro.

Só um dia por mês! Que mal tem nisso? 

Isso até faria com que nos outros dias estivéssemos 

mais animados para estudar. Eu nem estou aqui pedindo 

uma massagista para os dias de tensão das provas ou 

uma piscina e um ofurô com duchas de massagem para 

depois das aulas de educação física. 

Só um dia por mês, seria tranquilo. Em geral, eu não 

entendo porque as coisas manuais, o desenho e a imagina-

ção são muito bem vindas na educação das crianças, mas 

pouco utilizadas conforme vamos crescendo e tendo que 

martelar fórmulas sem imagens, regras gerais sem ritmo 

e centenas de matérias desconexas da vida.

Mas mesmo cansado o que me move é que a galera 

está empolgada com o Grêmio. Ontem a publicação que 

fiz chamando todos para a assembleia no @instagram 
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do Grêmio bombou: Vamos construir a escola que que-

remos?! A galera tá me mandando muita DM e repos-

tando nos ‘stories’. 

Coloquei logo a #UBUNTU “Eu sou porque nós somos”, 

hashtag que eu já tinha visto nas publicações do Emicida, 

Julia Vieira da Silva
EBM José Amaro Cordeiro

mas nunca tinha entendido e passei a conhecer melhor de-

pois da Oficina da Julia Eu sou porque nós somos: desenvol-

vendo a autogestão estudantil, que fala da relação entre 

indivíduo e coletividade. 

Outro dia estava vendo uns vídeos de risadaria no 

YouTube e encontrei um vídeo sobre Ubuntu, que conta-

va a história de uma caça ao tesouro em uma região na 

África marcada por essa filosofia. Não era uma história 

de comédia.

Chegou um cara vindo de fora da comunidade e 

propôs um jogo para as crianças. Elas deveriam en-

contrar um tesouro que ele havia escondido e quando 

encontrassem receberiam um prêmio.

Horas se passaram até que as crianças vieram di-

zer que encontraram o tesouro e gostariam de receber 

o prêmio. 

Quando perguntou às crianças quem havia descoberto, 

todos disseram: nós. Elas quase não entenderam a per-

gunta porque “quem” supõe que uma única pessoa tenha 

encontrado. Isso era pergunta que se fizesse?
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Por isso elas demoraram tanto para encontrar. Fo-

ram todos juntos e resolveram compartilhar a descoberta 

do segredo da brincadeira. Ao verem onde estava, todos 

correram então de mãos dadas 

até o tesouro e trouxeram ao 

estudioso. 

Cheio de dúvidas, 

o estudioso repetiu a 

pergunta, quem foi 

que encontrou? Todos 

disseram, ninguém em 

específico, porque aqui 

eu sou, porque nós somos. 

A tristeza e a alegria é sentida 

como se fôssemos todos um corpo só. Ninguém quer um 

prêmio só para si, queremos o prêmio que pode ser com-

partilhado. 

Acho que vou começar a próxima assembleia contando 

essa história. 

A gente compete tanto por nota, por lugar, por ami-

zades, talvez devêssemos pensar mais no que nos une e 

não buscar sempre obter alguma vantagem, tentando 

sempre evitar as coisas ruins, tendo pouco do que é ruim 

ou sempre buscando muito do que é bom, porque nos dois 

casos teremos alguma forma de injustiça.
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Anotações
Fale aqui se você está animado com o Grê-Fale aqui se você está animado com o Grê-

mio, se vocês estão dividindo as responsa-mio, se vocês estão dividindo as responsa-

bilidades e tarefas e se o coletivo está for-bilidades e tarefas e se o coletivo está for-

talecido. E qual história você gostaria de contar no início talecido. E qual história você gostaria de contar no início 

da próxima assembleia? Que tal pedir para todos conta-da próxima assembleia? Que tal pedir para todos conta-

rem uma história sobre comunidade e espírito coletivo?rem uma história sobre comunidade e espírito coletivo?
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6º Dia6º Dia

Hoje eu recebi um e-mail de um Grêmio e isso me en-

cheu de alegria e empolgação. Eles me escreveram para 

começarmos a trocar nossas experiências. Foi um pessoal 

que eu conheci lá nas Oficinas. 

@

Grêmio Estudantil Nova Geração - Escola Básica Municipal Os-
valdo Machado <ebm.osvaldomachado@sme.pmf.sc.gov.br>
Assunto: Experiência com nosso Grêmio

G

“Depois de nossa eleição no dia 20 de agosto de 2019, temos 
tentado proporcionar um melhor ambiente escolar e de traba-
lho a TODOS. Mesmo sendo um curto período de tempo, nós, 
com a ajuda da Secretaria de Educação e da direção da escola, 
estamos conseguindo realizar projetos incríveis, que não ima-
ginávamos que ainda seria possível realizar este ano.
Um desses projetos é a reforma de uma sala de jogos, que foi 
uma ideia que surgiu antes mesmo de nossa eleição e que 
está envolvendo os integrantes do Grêmio Estudantil ´Nova 
Geração´, a diretoria e a equipe pedagógica, enfim, toda escola.
Estamos próximos da conclusão da tal reforma, que será o 
nosso último projeto dessa magnitude este ano.
Mas me conta também em que fase vocês estão da construção 
do Grêmio e como está sendo.
Valeu!”

CAIXA DE ENTRADA

Eu escrevi para eles dizendo que ainda estamos na 

fase inicial do nosso Grêmio, contando como foi o resultado 

do concurso para a música que estamos pensando em colo-

car no início do nosso estatuto. 
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Fizemos um concurso para tentar incluir uma música 

construída coletivamente no início de nosso estatuto e o 

resultado foi sensacional, olha só:

 

Hoje é dia de ir ao Grêmio
E lutar pelos nossos direitos
(repete estrofe 2x)

Confiantes e sem medo
Conquistar nossos objetivos
Com união e compreensão

Mais um dia na minha vida
A mesma briga, a mesma esquina
Me pergunto “o que está acontecendo?”
Tudo parece estar apodrecendo

Uma visão paraUma visão para
transformaçãotransformação

Talvez no Grêmio algo eu possa fazer
se lutar, fazer acontecer

Quero a evolução
Ter lugar e representação
Uma visão para transformação (2X)

Composição coletiva realizada na Oficina
“A composição musical e o protagonismo juvenil” em 05/11/19. 
4º Encontro de Grêmios Estudantis

Autores: Enrique, Alicy, Weslley, Lua, Camili, Elias, Laura, Hágata e Mahju
Mediadores: Marcela e Raoni
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Disse pra eles também que com a música a gente sem-

pre aprende como agir, pois a música educa também. Um 

pouco de ritmo, mais um pouco de ritmo, mais as notas e 

esse conjunto se transforma em alguma regra ou norma 

da música. Eu sempre pensei que quem não ouve música 

bom sujeito não é. 

Eles concordaram totalmente e pensamos na possibi-

lidade de reunirmos nossas escolas para um Festival de 

Música, porque na escola dele também tem um pessoal que 

gosta de tocar, cantar e dançar. 

Ritmo, ritmo, dança, isso me fez lembrar daquela 

Oficina Dançando e Circulando Emoções, do Lucas, fa-

lando do ritmo de estar junto a partir da sincronia do 

passo que nos une. 

“Eu vou levar para a 
escola que quando o 
trabalho é coletivo pode 
até ser mais difícil, mas 
sempre chegamos a um 
lugar melhor juntos.”
Maria Clara
Estudante sem identificação da escola
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Vou aproveitar também o contato e perguntar como 

eles fizeram a eleição. Porque ouvi dizer lá no Encontro 

que alguns Grêmios nem fizeram eleições com chapas e 

que todos os representantes de sala se tornam automa-

ticamente membros do conselho de representantes e da 

própria direção do Grêmio. Achei bem legal a proposta: 

democrática e horizontal.

Ah lembrei, foi uma amiga que fez a Oficina Movimen-

to Estudantil sem Hierarquia – Uma Oficina sobre Auto-

gestão. Ela me falou que a Barbara e a Lívia mostraram 

como funciona quando não existe uma direção específica e 

a decisão das pautas são coletivas, não sendo responsabi-

lidade apenas de uma pessoa. 

Acho que será importante também encontrar al-

guém que seja rápido com anotações para fazer as atas 

das reuniões, assim a gente vai registrando a memória 

do que já fizemos.

“É muito importante não 
ter um líder e todo mundo 
trabalhar junto pra tomar 
decisões e cada um fazer 
seu papel.”

Maria Clara
EBM Beatriz de Sousa Brito
Oficinas Integradas
Agosto/2019
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Anotações
Pergunte para alguma outra escola como tem Pergunte para alguma outra escola como tem 

sido a experiência deles. Marque um encontro sido a experiência deles. Marque um encontro 

entre vocês trazendo eles até a sua escola. Co-entre vocês trazendo eles até a sua escola. Co-

loque aqui o que aprenderam com essa troca.loque aqui o que aprenderam com essa troca.
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7º Dia7º Dia

Já estamos quase em agosto, Grêmio formado, reu-

niões acontecendo mensalmente, as coisas caminhando, só 

não está caminhando meu sono. Parece que eu não consegui 

me acostumar ainda com o horário da aula. kkkk. 

Acho que vou mexer no insta do Grêmio só até às 20h, 

talvez meu sono melhore. É agora que eu começo a querer 

as férias e que o final de ano chegue logo. 

No almoço, quando cheguei em casa fiquei indignado por 

descobrir que minha irmã nem tinha ido para a faculdade 

e que ela não iria a semana inteira. Ela disse que eles têm 

uma Semana do Saco Cheio.

 Por que não podemos instituir a Semana do Saco Cheio 

nas escolas hein?

Deixa eu dar um Google aqui: 

Que massa! A Semana do Saco Cheio foi uma invenção 

de estudantes para curar uma ansiedade coletiva chama-

da Outubrite, que é provocada pelo medo de não passar 

de ano ou no vestibular e pela exaustão nos estudos e aco-

mete professores também, que estão sonhando acordados 

com as férias de final de ano. 
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Sensacional! Nem sei se é verdade, o texto carece de 

fontes, mas se não é verdade, parece muito persuasiva 

essa notícia.

Eu quero só um dia de preguicite na minha escola tam-

bém, talvez assim a outubrite seja mais leve nos estu-

dantes e nos professores. Se os médicos fossem sérios, eles 

paravam de nos prescrever remédios e nos davam férias. 

Poderíamos dividir a sala do Grêmio criando um espaço 

de preguicite, quer dizer de jogos. Teria que ser uma sala 

grande, mas uma sala média tá bom e uma pequena já 

quebraria o galho. 

Quem sabe não conseguimos um videogame com os 

jogos do antigo Atari, só para nos divertirmos... Quem 

sabe os professores não animam jogar, por que isso é da 

Era deles neh...

No fundo, no fundo, eu só queria uma cama elástica na 

minha escola. Os professores poderiam dar aulas dando 

cambalhotas na cama elástica, com um microfone e valeria 

nota, para eles claro que seriam avaliados em seus saltos 

e no conteúdo. Seria loko hein! Vamo que vamo, porque mi-

nha imaginação já foi além!

Recebi também o relato da organização de um 

torneio de futebol, da Escola Básica Municipal Osmar 

Cunha, do Grêmio Estudantil “Por Todos Nós”. Essas 

trocas são inspiradoras: 

“Uma das experiências mais impactantes do nosso “Uma das experiências mais impactantes do nosso 

Grêmio foi o grande torneio de futebol, tivemos dias de Grêmio foi o grande torneio de futebol, tivemos dias de 

reuniões, planejamos e nos organizamos com todas as reuniões, planejamos e nos organizamos com todas as 

coisas que um torneio deveria ter. A ideia surgiu para coisas que um torneio deveria ter. A ideia surgiu para 

integrar os estudantes da escola e arrecadar dinheiro integrar os estudantes da escola e arrecadar dinheiro 

para os equipamentos para uma rádio na escola. Fize-para os equipamentos para uma rádio na escola. Fize-
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mos uma reunião com os professores para apresentar mos uma reunião com os professores para apresentar 

a proposta e pedir ajuda para o dia do torneio. Eles a proposta e pedir ajuda para o dia do torneio. Eles 

sugeriram que fossem intercalados os jogos masculinos sugeriram que fossem intercalados os jogos masculinos 

e femininos e que fossem em um dia só. Dois profes-e femininos e que fossem em um dia só. Dois profes-

sores se voluntariaram e foram os árbitros dos jogos. sores se voluntariaram e foram os árbitros dos jogos. 

Fizemos venda de comidas e jogos de mata-mata com Fizemos venda de comidas e jogos de mata-mata com 

as turmas de 6º a 9º anos. O desfecho do torneio foi as turmas de 6º a 9º anos. O desfecho do torneio foi 

muito emocionante, com direito a pessoas invadindo a muito emocionante, com direito a pessoas invadindo a 

quadra para comemorar a vitória das garotas e dos quadra para comemorar a vitória das garotas e dos 

garotos. No dia seguinte foram publicadas várias fo-garotos. No dia seguinte foram publicadas várias fo-

tos do torneio nas redes sociais e a escola agradeceu o tos do torneio nas redes sociais e a escola agradeceu o 

nosso Grêmio por ter feito um torneio tão marcante! nosso Grêmio por ter feito um torneio tão marcante! 

O dinheiro arrecadado será usado para fazer as cami-O dinheiro arrecadado será usado para fazer as cami-

setas do Grêmio da escola.”setas do Grêmio da escola.”

Decidimos organizar isso na nossa escola, mas o 

desfecho aqui não foi tão emocionante. Foi uma compe-

tição acirrada... 

Ontem recebi uma mensagem contando:

- Cara, você viu o que rolou na escola ontem? 

- Nem vi!

- Uma briga feia entre dois meninos jogando bola. As 

turmas se odeiam neh. Na pelada de 5 minutos do recreio 

antes do campeonato rolou uma caneta, uma canelada e o 

negócio ficou feio. Ninguém acertou soco em ninguém, mas 

tentaram.

- Eu já sabia que algo assim ia acontecer. Você foi no 

Encontro de Grêmios Estudantis neh? Você lembra da Ofi-

cina Pra quem nem sempre tem razão, do Diogo? Vamos 

tentar mediar esse conflito?

A resposta foi um áudio imitando uma torcida de futebol. 

- Todos juntos: Mediação eôôôôôôô! Mediação eôôôôôôô!
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Penelope Calmet Constante
EBM Beatriz de Souza Brito

“Hoje aprendi que nem 
sempre tenho razão e 
que preciso me colocar 
no lugar de alguém 
antes de julgar.”
Vitória Aparecida P. da Silva
EBM Batista Pereira
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Anotações
Quantas vezes por dia você consegue exercer Quantas vezes por dia você consegue exercer 

a empatia? Com seus pais? Com seus avós? a empatia? Com seus pais? Com seus avós? 

Com seus colegas? Você conseguiria imaginar Com seus colegas? Você conseguiria imaginar 

a experiência de passar um dia vivendo a vida de algum a experiência de passar um dia vivendo a vida de algum 

deles? Narre aqui um dia inteiro na pele de alguém que deles? Narre aqui um dia inteiro na pele de alguém que 

você experimentou com sua imaginação.você experimentou com sua imaginação.
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8º Dia8º Dia

Eu tenho um amigo muito pensador. No intervalo ele 

ficava carregando um livro “Introdução ao pensamento 

complexo”, de um tal de Morin7.  Ele estava me falan-

7 Morin, E. Introdução ao pensamento complexo. Rio Grande do Sul: Sulina, 
2015.

Gerente de Formação Continuada  
Luciane Volken

do que encontrou umas ideias bem interessantes nesse 

cara. Complexo é afinal aquilo que foi articulado, costu-

rado e tecido junto. 

Ele vive me falando também sobre como estamos mer-

gulhados dentro de uma piscina de competividade, em to-

dos os espaços da nossa vida. Eu nunca tinha parado para 

pensar, mas ele estava me contando que existem lugares 

em que nem existe vestibular. 

Daí eu comentei que vi um vídeo que contava a his-

tória de uma comunidade que seguia o ideal Ubuntu em 

um jogo. Ele achou irado porque tinha visto exatamente 

o mesmo vídeo. A competição está em tudo mesmo. 

Compartilhar forças muitas vezes é mais importante 

do que competir. E a cada dia que passa tenho mais con-

vicção de que o trabalho no Grêmio depende da colaboração 

e não de pessoas isoladas como se fossem átomos voando 

pelo mundo sozinhos. 

Em um dos Encontros de Grêmios Estudantis, eu esta-

va contando para umas amigas como tinha sido a minha 

Oficina, super empolgado com o que tinha aprendido sobre 

respeitar a perspectiva e a visão dos outros. 
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“Política é a liberdade de 
expressão de uma ou mais 
pessoas que procuram o 
futuro para um grupo.”

Juana Fernandez
EBM Beatriz de Souza Brito

E elas comentaram sobre a pergunta que escolheram 

responder ao fim da Oficina, no papel que recebemos para 

avaliarmos nossas experiências. Eu fiquei impressionado e 

pedi para elas repetirem porque eu gostaria de anotar. 

Elas responderam o seguinte sobre “O que é política?”:

– “Política está presente na vida de todos, em meu 

ver, funciona a partir de escolhas que favoreçam todas 

as pessoas e seres, de maneira organizada, sugestões e 

ideias, debater e lutar por nossos direitos, e o do nosso 

próximo, aquele que não tem condições de poder fazer 

tais coisas, a política funciona a partir de representa-

tividade”, complementou a Esther Boik da escola Maria 

Tomázia Coelho.

Daí no meio da conversa meu amigo chegou contando 

a experiência dele na Oficina sobre Compostagem do Julio. 

- Foi muito bom ouvir sobre nossa responsabilidade em 

relação ao meio ambiente. Aprendi que estamos em um 

momento muito sério e decisivo envolvendo nosso modo de 

vida e a quantidade descartável de coisas ligadas ao nosso 

consumo. Fiz uma experiência lá em casa e acumulei o lixo 

reciclável de um mês. Cara, o lixo ocupou quase um quarto 
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inteiro de casa, imagina isso x 170 milhões. 

Eu já continuei o assunto dizendo:

- Outro dia encontrei um vídeo sobre obsolescência pro-

gramada, que mostrava como as coisas são produzidas 

para ficarem obsoletas, para estragarem em um ano ou 

menos. Antes não era assim, as lâmpadas duravam até 

cem anos e as meias finas nunca rasgavam, mas isso 

não dá muito lucro, então...

 Essa conversa no Encontro de Grêmios foi muito boa. 

Outro dia, inclusive, eu recebi mais um e-mail da escola 

Osvaldo Machado comentando sobre a música no estatuto 

e sobre a quantidade de lixo que eles recolherem em um dia 

em Pontas das Canas, em um dia!!! 

“A gente precisa ter cabeça 
pensante. Que uma cabeça só, 
ela pensa menos que duas.”

Nelice dos Passos
EBM Acácio Garibaldi São Thiago
Oficinas Integradas
Maio/2019
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Grêmio Estudantil Nova Geração - Escola Básica Municipal Os-
valdo Machado <ebm.osvaldomachado@sme.pmf.sc.gov.br>
Assunto: Re: Re: Experiência com nosso Grêmio

G

CAIXA DE ENTRADA

“Que legal essa ideia de concurso de música para colocar no 
início do estatuto. Talvez a gente pense em um concurso de 
rima. Seria bem legal. 
Eu esqueci de te contar, mas outro projeto, ou melhor, movi-
mento que o Grêmio influenciou foi uma saída de estudos à 
praia de Ponta das Canas, com o intuito de recolher a máxima 
quantidade de lixo possível em um curto período de tempo. 
Com ajuda e acompanhamento da nossa professora de língua 
portuguesa, a Natasha, nós conseguimos acumular surpre-
endentes dez sacos de lixo, incluindo uma placa de trânsito. 
Tudo isto em menos de duas horas!
Bom, essas foram as nossas principais realizações este ano, 
contando ainda a instalação de lixeiras e a criação de um apli-
cativo que está em desenvolvimento.”

Dez sacos de lixo! DEZ SACOS DE LIXO! DEZ!

Foi muito importante ouvir esse relato porque é uma 

confirmação a respeito do papel do Grêmio. Outro dia 

uma menina da minha escola disse que fez a Oficina de 

Cerâmica Guarani com a Cacique Eliara, onde ela falou 

várias coisas sobre a argila e a conexão com nossa mãe 

Gaia – Terra. Achei sensacional também porque isso 

tem relação com tudo que estávamos falando, pois coloca 

em discussão a luta por sustentabilidade e o cuidado com 

o lugar em que vivemos. 

Ela é super ligada a essas questões e já tinha feito 

também a Oficina Espaço Maker do Ariel e do Samuel, 

onde eles ensinam a reaproveitar cada gota de água de 

um ar condicionado com a tecnologia.
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“A gente aprendeu a fazer 
robótica, peças e essas 
coisas. Na nossa escola a 
gente conectou a água do 
ar condicionado para regar 
nossa horta.”
Ryan Dias de Araújo
EBM Herondina Medeiros Zeferino
Oficinas Integradas
Agosto/2019
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Anotações
Como na escola vocês lidam com os alimentos e Como na escola vocês lidam com os alimentos e 

com o Meio Ambiente? A terra é um ser vivo com o Meio Ambiente? A terra é um ser vivo 

para vocês? Algo pode ser transformado na para vocês? Algo pode ser transformado na 

sua escola pelo exercício da política?sua escola pelo exercício da política?
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Meu pai adora jornais impressos e revistas. Sempre 

tem jornal em casa e também revistas bem legais que 

tratam dos assuntos importantes de forma instigante.

Eu gosto daquele cheiro de jornal, mas não gosto quan-

do ele envelhece e nem da tinta que fica na mão. 

Meu pai vive dizendo que jornal impresso vai aca-

9º Dia9º Dia

bar. Ele ainda assina alguns e tem outros tantos em 

uma prateleira, ocupando tanto espaço em casa que 

ninguém aguenta mais. 

Acho como meu pai que jornal vai acabar mesmo, pelo 

menos impresso. Mas vai continuar na rede. A crise das 

coisas impressas é visível: quando eu nasci ainda existiam 

bancas de revista nas ruas, onde eu sempre comprava 

chiclete quando ia com meu pai e onde sempre comprava 

meus gibis de domingo, agora as bancas continuam lá, mas 

só vendem livros pra concurseiros.

Eu falei sobre isso, do jornal acabar, quando eu fiz a 

Oficina Teatro do Oprimido, com a Paola, a Paula e a Dal-

va. Eu tive que explicar para os mais novos o que era um 

jornal impresso. Eles 

nem sabem o que é CD 

cara! Foi muito bom 

aprender a transfor-

mar em encenação 

aquilo que lemos nos 

jornais, tipo uma in-

terpretação dupla. 
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Daí a gente foi falar no final das Oficinas e meus 

amigos tiveram a ideia genial de encenar de novo. Nun-

ca passei tanta vergonha na mi-nha vi-da, mas foi 

divertido e todos aplaudiram a nossa encenação do de-

sastre de Mariana. 

Eu gosto muito das tirinhas dos jornais que meu pai 

compra. Teve uma época que eu até tinha um caderno 

de desenho. Eu gostaria de desenhar mais... Acho que dá 

próxima vez vou fazer a Oficina do Desenho Selfie, do 

Bruno, onde ele ficou falando, segundo um amigo, de como 

nos vemos e vemos os outros a partir do autorretrato e a 

relação com nossa imagem no coletivo sobre como achamos 

que os outros nos veem. 

Ahhhhhhh, é muito ruim não poder fazer todas as Oficinas.

“Eu não sou diferente de vocês 
porque eu tô no grêmio. Eu não 
sou mais que ninguém. Todos 
nós somos iguais, eu tô aqui 
simplesmente pra representar 
vocês, ser a voz.”

Isabelly Vitoria dos Santos Costa
EBM Luiz Cândido da Luz
3º Encontro de Grêmios Estudantis 
Novembro/2018
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Anotações
Conte aqui qual Oficina você ainda não fez que Conte aqui qual Oficina você ainda não fez que 

gostaria de ter feito e qual Oficina que não foi gostaria de ter feito e qual Oficina que não foi 

oferecida mas você gostaria de fazer? Tem oferecida mas você gostaria de fazer? Tem 

alguma sugestão de assunto que poderia te ajudar na or-alguma sugestão de assunto que poderia te ajudar na or-

ganização do grêmio para criarmos uma Oficina? Envie ganização do grêmio para criarmos uma Oficina? Envie 

suas sugestões para gremio@sme.pmf.sc.gov.br.suas sugestões para gremio@sme.pmf.sc.gov.br.
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ÚltimoÚltimo
DiaDia

Esse ano passado eu morri, mas no próximo ano eu 

não morro.

Minha melhor amiga veio me perguntar, agora que 

já passamos em todas as provas, que só falta o resu-

mão final de português, enquanto olhávamos pela janela 

o mundo lá fora.

– Me diga uma coisa. Você vem para a escola todos os 

dias porque você realmente gosta disso? 

- Eu gosto.

- Mas de verdade? Você já parou para pensar se você 

gosta disso ou se você só é obrigado pela família e pela 

sociedade a ir para a escola?

Eu não consegui responder depois dessa pergunta 

feita assim. Mas fiquei pensando muito nisso. Será que 

nós fazemos o que fazemos porque alguém nos obriga ou 

porque temos uma vontade genuína? A própria aprendi-

zagem acontece porque me obrigam ou porque gosto de 

descobrir as coisas? 

Se ela tivesse me perguntado isso ano passado, eu te-

ria respondido sem pensar que eu só vou para a escola 

porque me obrigam, mas depois das experiências que vivi 

nos Encontros de Grêmios Estudantis e nas Oficinas que 

eu fiz, minha cabeça mudou. 

Eu vou pra escola porque de manhã só de pensar no 

Grêmio eu sinto uma energia e uma alegria que eu nunca 

senti e essa energia eu recebo de cada um dos amigos e 

amigas que fiz durante esse ano. 
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Os olhares e a atenção dos professores nos incentivan-

do transmitem também uma força enorme. Eles provavel-

mente nem se dão conta.

Então, não! Não faço o que faço porque me obrigam, 

mas porque escolhi fazer.

As férias nem começaram e eu já estou esperando o 

ano que vem! Tem tanta coisa para fazer. E a gente vive 

pedindo pro professor se aquela atividade vale ponto, se 

ele não vai fazer chamada. 

Julia Melo Gouvea
EBM Beatriz de Souza Brito

Mas eu faço tudo isso no Grêmio mesmo não valendo 

nenhum ponto. Eu faço tudo isso porque nem tudo que eu 

aprendo na escola está na sala. Eu vivo a escola! 

Acho que a gente que é adolescente vive como em um 

pêndulo daqueles relógios velhos, que balançam entre a 

vontade de mudar o mundo e a imaginação para tentar 

fazer isso que a gente quer fazer. 

As Oficinas me ensinaram tantas coisas, mas uma é 

a mais importante: imaginar melhor! As aulas poderiam 

mexer mais com a nossa imaginação, como as Oficinas fa-

zem. Seria então a escola perfeita. Todo conteúdo seria 

apenas o motor de arranque para o aprimoramento da 

capacidade de imaginar. Seria a água que poderia matar 

nossa sede, porque pensa numa pessoa com sede: essa 

pessoa é minha imaginação.
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E quando eu aprendi a imaginar do melhor modo possí-

vel um mundo diferente eu percebi que tinha que começar 

pela minha escola. 

Imaginar mudar o mundo é possível sim e por isso é 

muito angustiante também ver a direção que o mundo e 

nossa nação estão tomando. Não acredito que o melhor 

seja fingir que nada está acontecendo, com medo de fazer 

ou pensar um modo diferente de fazer algo. Mas também 

não posso só ficar sonhando de olhos abertos enquanto o 

mundo gira e gira e gira na minha frente e minha fantasia 

foge pra muito longe.

 Descobri que o cuidado consigo é o primeiro passo para 

tentarmos então nos conectarmos com os outros e tam-

bém cuidarmos dos outros. 

Se eu pudesse resumir o que é Grêmio, pra mim o Grê-

mio é o cuidado com os outros. 

Inclusive acredito que as coisas melhoraram com meus 

familiares quando passei a conversar sobre algumas coisas 

que aprendi esse ano, como a importância da política, da 

nossa participação e do diálogo para que possamos lutar 

por nossos sonhos e enfrentar nossos problemas pessoais 

que muitas vezes acabam sendo problemas ou questões 

também coletivas. 

O noticiário só noticia que as escolas e os adolescentes 

são marcados pela violência. Ninguém noticia quando mu-

damos as escolas com nossos Grêmios. 

Como formar os adolescentes que participam dos Grê-

mios para que exista alguma transformação deles para 

consigo mesmos e para com os outros?

Acho que por aqui já encontramos o mapa da cidadania. 

Na direção norte temos a democracia, na direção oeste o 

diálogo, na leste a boa reciprocidade e na sul a empatia. 

E a bússola que nos permite caminhar por todas essas 

direções é o Grêmio. O Grêmio não é o caminho em si, nem 

é o alvo final, tampouco o mapa. O Grêmio é o instrumento 

para o exercício pleno da democracia. 
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Eu acredito que os Grêmios em geral têm muito po-

tencial de prosperar, mudando a escola, os estudantes 

e os educadores, como mudou minha cabeça. 

Não acho que isso seja inovador, porque esse exercício 

de micro política que fazemos dia e noite, noite e dia, com 

o Grêmio, sempre existiu em outros momentos e lugares. 

Mesmo não sendo inovador, é urgente! 

Viver é urgente!

FIM?

Lorena Roque Lima
EBM Henrique Veras
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Anotações
Qual escola você sonha deixar para os estu-Qual escola você sonha deixar para os estu-

dantes que virão no futuro? Conte sobre o dantes que virão no futuro? Conte sobre o 

que você gostaria de fazer no seu Grêmio? que você gostaria de fazer no seu Grêmio? 

Até onde sua imaginação alcança? Criar uma rádio? Rodas Até onde sua imaginação alcança? Criar uma rádio? Rodas 

de conversa semanais sobre os mais variados temas? de conversa semanais sobre os mais variados temas? 

Criar um jornal? Um festival de dança? De teatro? De Criar um jornal? Um festival de dança? De teatro? De 

música? De literatura?música? De literatura?
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FalatórioFalatório
s.a. (substantivo adolescente)

1. Ruído de vozes ritmadas; zumbum, zumbum; barulho 
harmônico produzido pelo momento em que duas ou mais 
pessoas tentam falar coisas importantes;

2. Jovens falando de coisas sérias e agradáveis; crime típico 
de estudante;

3. Empolgação em falar o que aprendeu ou descobriu;

4. Conversador ou qualidade de bicho falante; grilo falante: 
cri, cri, cri;

5. Zumbido de quem está produzindo algo próprio, como mel.



147146

A gente tem que dar voz para as outras pessoas, a gen-
te precisa deixar que elas expressem os seus senti-

mentos (Nelice Camile dos Passos – 9º ano – EBM Acácio 
Garibaldi São Thiago (0:16 – 0:24))8. 

Saber o valor da nossa voz e poder ajudar também os 
outros com as nossas ideias (Maria Eduarda Zilio Tos-

cani - 8º ano – EBM Brigadeiro Eduardo Gomes (0:25 – 0:30)).

Que além de a gente ver o nosso caminho e ter uma 
liderança controlada, a gente pode ajudar o cami-

nho do outro, sabe, sempre na base da conversa. (Maria 
Luiza Nunes Alves – 8º ano – EBM João Gonçalves Pinhei-
ro (0:34 – 0:42)).

8 Transcrição das falas presentes no vídeo: GONÇALVES, F. Encontros de Grê-
mios Estudantis. Oficinas Integradas 09/05/2019. (7m54s) TV Vento Sul. 2019. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c3NoO5 zNCF0. Acesso em 
março de 2020.

Encontro deEncontro de
Grêmios EstudantisGrêmios Estudantis
Oficinas IntegradasOficinas Integradas
09/05/201909/05/2019

Sempre insistir nos nossos sonhos, tanto na escola, 
quanto em família, quanto fora, porque isso abre por-

tas pra gente ser quem a gente quiser (Luísa Flores de Souza 
– 9º ano – EBM Albertina Madalena Dias (0:43 – 0:53)).

Se os outros não aprovam os meus sentimentos, eu 
não deveria me sentir como eu me sinto (Letícia Me-

deiros de Souza – 8º ano – EBM Acácio Garibaldi São Thia-
go (3:48 – 3:51)).

A gente aprendeu com essa oficina que existem mui-
tas pessoas que têm problemas, tipo ansiedade, de-

pressão, mas não contam por medo (Sofia Kaiser Carvalho 
Sabanay – 9º ano – EBM Beatriz de Souza Brito (5:04 – 5:12).

A gente não pode ter medo de expressar nossas opini-
ões, não pode ter medo de correr atrás dos nossos 

propósitos, dos nossos objetivos, porque se não a gente não 
vai chegar a lugar nenhum (Francielly Campos Dias – 9º ano 
– EBM Osmar Cunha (5:13 – 5:24)).

Eu aprendi que ninguém manda nos seus sentimen-
tos além de você e que você não deve ter vergonha 

de expressar isso, porque todo mundo tem sentimentos, 
todo mundo chora. E cada um tem uma maneira de ex-
pressar isso (Ester Varela – 8º ano – EBM José Amaro Cor-
deiro (5:25 – 5:37)).

A expressão é a base de tudo, é crucial. Mesmo sendo 
tímido ou não sendo tímido, tem que ajudar. Quem é 

mais solto tem que ajudar os tímidos a falar, e os tímidos tem 
que ter mais coragem pra falar, mesmo. Tem que se expressar 
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de qualquer forma (Anael Alexander Simas Ferreira – 7º ano 
– EBM Virgílio dos Reis Várzea (5:38 – 5:54)).

Sentir vergonha de si mesmo, eu acho que isso é 
meio errado, sabe. É legal se sentir livre. Isso eu 

achei muito legal nessa biopalhaçaria, porque com as di-
nâmicas em grupo todos cobravam de todos a liberdade 
(Carlos Alberto Teixeira – 9º ano – EBM Acácio Garibaldi 
São Thiago (5:55 – 6:06)).

A gente precisa ter cabeça pensante. Que uma cabeça 
só, ela pensa menos que duas (Nelice Camile dos Pas-

sos – 9º ano – EBM Acácio Garibaldi São Thiago (6:07 – 6:16)).

Quando a gente trabalha junto e todo mundo ajuda 
todo mundo, a gente chega a um lugar muito melhor 

do que quando a gente tá sozinho (Maria Clara Bernardi 
Lourenço da Silva – 8º ano – EBM Beatriz de Sousa Brito 
(6:17 – 6:24)).

Pensar em nossas próprias ações, e poder também 
trabalhar junto com os grupos foi muito importante 

pra nossa coletividade (Maria Eduarda Zilio Toscani - 8º 
ano – EBM Brigadeiro Eduardo Gomes (6:25 – 6:35)).

Quando eu cheguei aqui e vi todo o projeto e comecei 
a ler o que estava no panfleto, eu fiquei muito impres-

sionada, porque eu nunca cheguei a um lugar assim e vi 
tantas ideias diferentes, de tantas pessoas. E quando eu 
cheguei à sala, eu fiquei muito impressionada, porque lá é 
como se todos fossem iguais. E esse é o problema de pre-
conceito, e essas coisas, que eu tô vendo muito na minha 

escola. Então, quando eu cheguei aqui e vi que as pessoas 
viviam de forma igual, eu vi meio que uma solução pra eu 
levar pra minha escola (Milleny Beck Domingues Jacobi – 7º 
ano – EBM Herondina Medeiros Zeferino (6:36 - 7:11)).

Foi uma experiência incrível eu estar aqui. Porque lá 
onde eu morava não tinha isso, de todo mundo se 

reunir pra falar sobre um único assunto, que é sobre a 
escola. E eu aprendi que a nossa escola é a nossa segunda 
família, onde a gente espalha amor, carinho, afeto com 
todo mundo. É quando a gente quer o bem de todo mun-
do (Luísa Flores de Souza – 9º ano – EBM Albertina Mada-
lena Dias (7:12 – 7:34)).

Conheci pessoas e discutimos sobre situações e sobre 
o Grêmio da escola de cada um, no nosso grupo. Foi 

algo participativo com o espaço para todas as vozes (Esther 
Boik - EBM Maria Tomázia Coelho)9.  

Aprendi a lutar pelos meus direitos e escutar as pesso-
as. A não ter vergonha de expressar minha opinião e 

entendi um pouco mais sobre o que é o Grêmio estudantil 
(Sem identificação – EBM Acácio Garibaldi São Thiago).

Eu aprendi hoje nessa aula sobre nossas emoções e se 
tiver algum problema que nos afeta devemos procurar 

ajuda. E também aprendi sobre ajudar pessoas que tenham 
problema mental. É isso que vou levar para mim (Sem iden-
tificação).

9 A partir daqui segue a transcrição dos bilhetes em que os estudantes res-
ponderam algumas perguntas sobre o que aprenderam e o que eles levam 
para a escola depois de fazerem as Oficinas.
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Aprendi o quanto é importante trabalhar em equipe, 
com a colaboração e participação de todos. Discuti-

mos sobre os problemas enfrentados na sociedade e que 
mesmo fazendo uma pequena parte, colaboramos para a 
construção de uma nova sociedade. Levo para a escola o 
compromisso e mesmo representando uma parcela peque-
na nessa conscientização espero fazer a diferença (Sem 
identificação).

Me senti uma pessoa mais responsável e importante 
para o grupo (@pedro_varella).

Cooperação, fiz amigos novos, aprendi várias outras 
coisas, perdi a vergonha e achei que algumas pessoas 

eram chatas, mas quando conheci percebi que eram legais 
(Sem identificação).

Aprendi que os Grêmios Estudantis são essenciais 
para o funcionamento das escolas. Irei levar para a 

vida a importância de correr atrás dos seus direitos e que 
a união é essencial para tudo (Sem identificação).

Aprendi que devemos ouvir a opinião dos outros e que 
autogestão não significa um “lugar” onde não tem lí-

der, e sim várias opiniões (Sem identificação).

Aprendi que independente das diferenças, todas as 
pessoas tem problemas e precisam lidar com isso. 

Levo para a escola esta experiência, poder desenvolver um 
Grêmio melhor incluindo todos (Sem identificação).

Eu achei muito legal. Aprendi a ter paciência, esperar, 
ter calma. E aprendi que tudo tem seu TEMPO, e que 

se cada um fizer uma coisa só pensando em si não dá, 
mas se fizermos em equipe a chance de dar certo é maior 
(Ana Clara Alves – EBM Beatriz de Souza Brito).

Hoje eu aprendi que todos nós, alunos, estamos lutan-
do sempre pelos direitos de toda a nossa comunidade 

estudantil. Também aprendi que nós não conseguiremos 
muitas coisas sozinhos, sempre devemos chamar o máximo 
de pessoas possíveis (Sem identificação).

Posso trazer para a escola o livreto de bolso que é um 
jeito de divulgação para as pessoas se interessarem 

mais pelo Grêmio estudantil. OBS: não que as pessoas não 
se interessem (Sem identificação).
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Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que reunia aque-
la rodinha de amigos e falava “gente, o que vocês es-

tão achando disso? Cês não acharam isso um absurdo? Cês 
não acham que isso tem que mudar?  Cês não acham que a 
situação da escola tá precária, que alguém tem que fazer 
alguma coisa?” E eu sou do norte do Paraná, eu sou de Lon-
drina, e eu nunca tive oportunidade pra entrar num Grêmio 
Estudantil, nunca tive essa oportunidade. Eu vim pra Floria-
nópolis, entrei na Luiz Cândido, conheci a Raquel com a es-
cola, enfim, e agora na oitava série eu tive a oportunidade 
de entrar. Eu fiquei com um pouquinho de medo, eu confes-
so. Fiquei com um pouco de medo, porque eu pensei “é 
muita responsabilidade. Você tá carregando a voz dos seus 
amigos, dos seus colegas, dos estudantes”. Então é uma res-
ponsabilidade que você tem, é uma coisa complicada. E a 
Raquel chegou na sala e falou assim “olha, tá faltando um 
representante dessa sala”, e a minha turma falou assim “a 
Isa, a Isa”. Eu falei “ai, não, eu não...”. Por mais que eu sempre 
falasse muito, fosse muito engajada, eu tinha essa noção 
que era muita responsabilidade. Mas acabei entrando, e eu 
gosto muito disso. Eu gosto muito de falar pelos meus ami-
gos, e eu sempre falo por eles. Eu não sou diferente de vocês 
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por que eu tô no Grêmio. Eu não sou mais que ninguém. 
Todos nós somos iguais, eu tô aqui  simplesmente pra re-
presentar vocês, ser a voz. Eu sempre fui uma pessoa tam-
bém que dava mais importância  pra minha opinião do que 
pra opinião alheia: “Ai, a minha que importa, eu tô certa e 
acabou”. E no Grêmio, eu aprendi que não. A gente é coletivo, 
a gente é grupo, a gente tem que aprender a olhar pra opi-
nião das outras pessoas, pro olhar de outras pessoas. Escu-
tar, como você mesma disse. E assim a gente vai aprenden-
do. Tem muito ainda o que ser feito, mas de pouquinho em 
pouquinho a gente vai aprendendo, enfim, e vai fazendo 
isso aí. Muito obrigada (Isabely – 8º ano - EBM Luiz Candido 
da Luz (0:00 – 1:44))10.  

Nós não temos cargos dentro do nosso Grêmio, não 
temos tesouraria, nada do tipo. Todas as decisões são 

feitas por todos, absolutamente todos. Isso é democracia. 
Eu tenho que ouvir o meu grupo: se meu grupo decidiu que 
era cinza, então realmente foi cinza (Pandora Molina – EBM 
Acácio Garibaldi São Thiago, (5:33- 5:52)).

Eu tinha muitos problemas. Eu não conseguia me en-
caixar nos grupos, eu era muito… eu era muito sozinho, 

eu tinha problema em fazer trabalhos em grupo, eu era mui-
to individualista, não aceitava a opinião dos outros. E no 
Grêmio eu amadureci, eu aprendi que não é sempre que a 
gente ganha, que uma hora ou outra a gente vai ter que 
aceitar a opinião dos outros, vai ter que/ o que o nosso co-
letivo decidir a gente vai ter que aceitar (Lucas Duarte – EBM 
Acácio Garibaldi São Thiago (5:53 – 6:17)).

O movimento estudantil tem tudo a ver com o Grêmio, 
e é importante isso. Na minha escola ainda não tem o 
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Grêmio Estudantil. Um dos motivos pra tá aqui é conseguir 
mais ideias e conseguir elaborar coisas novas, pra formar 
um Grêmio Estudantil (Helen – 6º ano – EBM Escola Maria 
Conceição Nunes (0:14 – 0:35)).

Eu aprendi a como organizar o Grêmio Estudantil. Na 
minha escola, o Grêmio Estudantil já tem há três 

anos. Eu não tinha entendido muito bem como funcionava 
o Grêmio Estudantil e agora eu tirei todas as minhas dúvi-
das que eu tinha, eu entendi como funciona.  Tive várias 
ideias pra levar pra minha escola (Alessandra – EBM Maria 
Tomázia Coelho (0:47 – 1:05)).

O que eu aprendi nessa Oficina de “Para quem nem 
sempre tem razão” é ter empatia com as pessoas, é 

ter respeito pela opinião delas. Pode sim discutir sobre 
política, religião, futebol, mas sempre tem que ter respei-
to. O respeito é sempre o essencial (João Vítor Ribeiro – 
EBM Osmar Cunha (1:22 – 1:39)).

O projeto que eu levei pra escola está ligado à de-
pressão. O sentido desse projeto era a gente colocar 

traços motivadores pela escola, e pros alunos se sentirem 
um pouco melhor. E se alguém quisesse botar o problema 
deles ali sem se identificar, apenas colocar o problema, 
pra gente tentar ajudar de alguma forma (Ester Varela – 8º 
ano – EBM José Amaro Cordeiro (2:15 – 2:39)).

Eu gostei bastante da Oficina do Teatro, porque na par-
te final a gente tinha que elaborar uma cena, ou tipo 

um teatrinho. Foi bem legal, que despertou tipo a criativida-
de das pessoas, e também porque a gente tinha que esco-

lher uma matéria de jornal, e tal (Lucas – EBM Acácio Gari-
baldi São Thiago (3:11 – 3:29)).

A gente aprendeu sobre o que significa “maker”, que é 
sobre criar coisas com sustentabilidade. Na minha es-

cola, a gente tem a nossa horta. A gente viu como programar  
o computador pra irrigar as hortas (Samuel Bresley Calder 
– EBM Herondina Medeiros Zeferino (4:19 – 4:36)).

A gente aprendeu a fazer robótica, peças e essas coi-
sas. Na nossa escola tem vários ar condicionados que 

ficam soltando água no chão. Aí o Samuel pegou e fez uma 
espécie de sugador de água, que ajudou muito pra regar a 
nossa horta. E agora tá bem crescida, tá bem grande, graças 
a Deus (Ryan Dias de Araujo – EBM Herondina Madeiros Ze-
ferino (4:37 – 4:59)). 

Na Oficina de Dança a gente aprendeu a ter contato 
com o olhar, olhar pra pessoa no olho quando a gente 

conversa, pra ter meio que uma confiança (Helen Aquino 
Hubner – Grêmio Estudantil Universo Jovem EBM João Gon-
çalves Pinheiro (5:35 – 5:48)).

A gente falou sobre o autoconhecimento, e como a 
gente pode ajudar outras pessoas a se auto ajudar. 

Eu posso dizer que eu vou tentar, sim, levar isso pra minha 
escola, pra que a gente faça uma conversa, pra que a gen-
te veja o que a gente pode tá melhorando (Maria Eduarda 
Felix – EBM Batista Pereira (6:09 – 6:22)).

Os jovens tão sofrendo com depressão e ansiedade, 
e é uma coisa que os nossos pais tem que estar mais 
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atentos, pra poder ajudar a gente tem que conversar com 
os nossos amigos, e se a gente tem algum amigo que tá 
sofrendo, que tá se isolando (Nicole – EBM Luiz Cândido 
da Luz (6:23 – 6:36)).

Independente dos nossos defeitos, a gente não deixa 
de ser especial. A gente sempre pode ajudar o próximo 

e eu vou levar isso com certeza pra minha escola, e eu pre-
tendo montar um grupo de apoio pra ajudar as pessoas que 
precisam (Gabriela – EBM Maria Tomázia Coelho (6:37 – 
6:50)).

A gente viu que é muito importante a gente não eleger 
alguém como o líder do Grêmio ou de qualquer grupo, 

porque isso pode sobrecarregar a pessoa. Então é muito im-
portante não ter um líder e todo mundo trabalhar junto pra 
tomar decisões e cada um fazer seu papel (Maria Clara – 
EBM Beatriz de Sousa Brito (7:06 – 7:25)).
 

Eu agradeço por ter essa oportunidade, porque sem-
pre que eu venho aqui eu aprendo uma coisa dife-

rente, e sempre é incrível (Gabriela – EBM Maria Tomázia 
Coelho (8:41 – 8:49)).

O Grêmio é a união da escola, é a força da escola. E eu 
quero dizer que a gente possa continuar sendo a 

união e sendo a força, por que sem a força não existe a es-
cola (Matheus Moreira – EBM Albertina Madalena Dias (8:50 
– 8:59)). 
 

Eles fizeram tudo isso com muito carinho, com muito 
amor pra todo mundo. Então obrigada por ter vindo 

todo mundo, professores, todo mundo que tá aqui. Obri-

gada (Nathalia Fernandes de Souza – EBM Antônio Pas-
choal Apóstolo (9:00 – 9:14)).

É ser a voz dos alunos na escola, é ajudar quem precisa, 
é transformar a escola num lugar melhor, e dar um es-

paço de fala aos alunos (Ana Júlia – EBM Batista Pereira)11.  

Que o aluno tenha mais voz na escola, também apren-
der que nem sempre vai dar para ti pensar sozinho, 

que você, sim, precisa pensar em grupo, trabalhar em grupo, 
e respeitar a opinião do seu colega, também a ajudar a es-
cola de alguma forma e ter empatia, se colocar no lugar do 
outro (Ananda Ramos – EBM Albertina Madalena Dias).

É ver os problemas bullying nas turmas e preconceito 
e fazer uma roda de conversa e dar voz aos alunos. Me 
senti encantado (Daniel Machado Ramos – EBM Acácio 

Garibaldi São Thiago).

O Grêmio Estudantil é a voz dos alunos na escola, é 
obter alguma melhoria em sua escola, fazer um mo-

vimento estudantil. Temos que estar todos juntos. O Grê-
mio para mim é um movimento onde os alunos diversifi-
cados se reúnem para decidir melhorias (Karen Vitória 
Mendes da Silva – EBM Albertina Madalena Dias).

Grêmio é a voz de toda escola. É responsabilidade 
sobre suas propostas. Escutar todos e fazer aconte-

11 A partir daqui segue a transcrição dos bilhetes em que os estudantes res-
ponderam algumas perguntas depois de terem feito as Oficinas sobre o que 
é o Grêmio, se o que eles fazem é uma forma de política, sobre o que eles 
levam para a escola, sobre o que aprenderam e o que sentiram.
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cer para ter uma escola melhor, para ficar mais agradável 
para todos (Helen Aquino Hubner – EBM João Gonçalves 
Pinheiro).

Grêmio Estudantil é um grupo de alunos que faz o má-
ximo para conseguir os direitos dos alunos. É uma re-

presentatividade e a voz de todos, é ajudar quem precisa! 
(Sabrina Lopes – EBM Batista Pereira).

Sim, gosto da organização do evento, pois todos trocam 
ideias, trocam palpites sobre o Grêmio, conversamos 

sobre as outras escolas, conversamos sobre a nossa escola, 
conversamos sobre o que cada colégio já fez ou pretende 
fazer no Grêmio Estudantil, e a nossa aula foi de auto-orga-
nização! Meu sentimento: satisfeita, à vontade, animada, 
tranquila (Milena Pereira Laureano – EBM Henrique Veras).

A reunião dos Grêmios serve de inspiração para novas 
ideias, para continuar batalhando pelos direitos e etc. 

Também serve para fazer os estudantes entenderem sua 
responsabilidade. Me senti interessado (Anael Alexandre – 
EBM Virgílio dos Reis Várzea).

É muito interessante dialogar e se conectar com outros 
Grêmios e compartilhar. Também é ótimo conhecer 

pessoas diferentes e suas opiniões, principalmente a visão 
do estudante sobre o mundo e a política em todas as suas 
formas. Isso fez com que eu me sentisse uma pessoa mais 
útil (Hellen F. Mendonça – E.B.M Maria Conceição Nunes).

Considero que faço política porque a partir do momen-
to em que eu proponho minhas ideias para o Grêmio, 

estou fazendo política. Pois conversamos sobre diversas opi-
niões como em um partido democrático. Quando estamos 
conversando com alguém e colocamos nossas ideias, méto-
dos e opiniões, bem como respeitando o outro, estamos fa-
zendo política (Danielly T. da Silva – EBM Osmar Cunha).

Hoje foi incrível demais sentir uma enorme liberdade, 
muito grande mesmo! Foi um momento único onde eu 

percebi as minhas qualidades (Jessica Lorena – EBM Luiz 
Cândido da Luz).

Agora eu tenho a possibilidade de ajudar a melhorar 
nossas ideias e aumentar nossas versões de ver a cul-

tura. Me senti orgulhoso e otimista (Matheus de Souza Vieira 
– EBM João Alfredo Rohr).

Aprendi que o Grêmio Estudantil é formado pelas 
ideias e opiniões do grupo todo, e que ninguém deve 

ser superior e nem ter funções maiores do que pode supor-
tar para não prejudicar o grupo. Sentimentos: orgulhosa, 
motivada, criativa, plena e radiante (Maria Clara Bernardi – 
EBM Beatriz de Souza Brito).

Sempre que eu venho nesses Encontros é um aprendi-
zado novo. Eu como uma parte do Grêmio quero com-

plementar o que aprendo aqui na sociedade e no Grêmio 
(Gabriela Schultz – EBM Maria Tomázia Coelho).

A gente veio a esse Encontro para aprender muitas coi-
sas, tanto sobre o Grêmio quanto para saber quem nós 

somos. Na minha Oficina eu aprendi muita coisa, aprendi 
muito sobre o outro e se colocar no lugar do outro, sempre. 
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Me emocionei demais e essa foi a forma de dizer o quanto 
eu aprendi e amei no dia de hoje. Obrigada professora Carol 
(Maria Eduarda Rodrigues – EBM Batista Pereira).

Escolhi minha Oficina porque eu achei muito interes-
sante e precisava ouvir as coisas, abrir meus olhos. 

Achei incrível a experiência, gostei muito da Carol, precisava 
me achar em mim. Recomendo essa experiência pra todos 
(Alana Amaral – EBM Acácio Garibaldi São Thiago).

Nesses Encontros eu aprendi como liderar o Grêmio 
da minha escola. Cada Oficina que já fiz ajudou para 

cada função. Hoje aprendi que nem sempre tenho razão e 
que preciso me colocar no lugar de alguém antes de julgar 
(Vitória Aparecida P. da Silva – EBM Batista Pereira)



Não gosto de ler, mas gostei desse livro! 
Acho legal a ideia do diário por que a gente 
consegue se conectar e perceber também 
como os outros pensam e sentem. Enten-
der o que o Grêmio Estudantil realmente 
significa, e como é fazer parte dele. 

Giovana Oliveira da Rocha
EBM Osmar Cunha

Esse livro vai abrir a mente das pesso-
as, não vai servir só para nós, vai servir 
para os adultos também! Trazer ideias 
para quem quer iniciar esse projeto e sa-
ber como funcionam as coisas no Grêmio, 
para saber que o Grêmio vai fazer parte 
da sua vida. Gosto dessas amizades que o 
Grêmio promove.

João Vitor Ribeiro
EBM Osmar Cunha



O “Diário de uma Transformação” vai aju-
dar a todos terem a noção do quanto suas 
vozes são importantes e indispensáveis. 
É como um manual, que ensina a lutar e 
perseverar direitos e propostas. Além de 
mostrar um mundo totalmente novo pra 
quem nunca entrou no Grêmio e não sabe o 
que esperar. Eu gosto de estar com gente 
que quer lutar por alguma coisa. 

Francielly Campos Dias
EBM Osmar Cunha

 Esse livro é para saber como o Grêmio Es-
tudantil realmente funciona, como é fazer 
parte de um, e principalmente, saber como 
o Grêmio age de forma organizada para 
dar voz aos estudantes.

Carolina Pereira Machado
EBM Osmar Cunha


