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Centro de 

A gente pode passar a vida toda sem encontrar 

um pensador autêntico. Temos o privilégio de ter 

conhecido quatro ou cinco, em 50 anos, e um deles 

recentemente. O professor Carlos Alberto Barcellos, 

um ideólogo das causas sociais, especialmente 

incentivador do desenvolvimento juvenil, é um 

deles. Ao conhecer o Centro de Voluntariado 

Juvenil do Colégio Maria Imaculada, em Porto 

Alegre, saímos convencidos de que o seu sucesso 

passa por esse sociólogo, um pensador que 

acredita que educar é uma atitude permanente, 

além dos bancos escolares. E que em seus 50 anos 

de ensino, estimulando o protagonismo juvenil, tem 

formado cidadãos íntegros e empreendedores.

voluntariado juvenil
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Dessa forma, o Carlão, apelido carinhoso que recebeu dos 

alunos, vem abrindo frentes de prática social e de ação 

voluntária onde tem formado lideranças de tal forma que 

criador e criatura se misturam e não se se sabe onde começa 

um e termina outro. No entanto percebem-se os resultados e a 

dimensão de seu pensar nas gerações de alunos e profissionais 

que ele vem formando ao longo dos anos.

A história desse professor mistura-se com a da Parceiros 

Voluntários. Vamos voltar ao ano de 1999, quando o professor 

Carlos, em sua classe de Sociologia, falava sobre os diversos 

problemas da periferia que estavam tão perto daqueles 

alunos da 6ª e 7ª séries. Os jovens então retrucaram: “Tá bom, 

professor. Em todas as aulas escutamos repetir os mesmos 

cenários. O que nós podemos fazer?”. Com o objetivo de 

buscar responder a esse desafio, o professor Carlos procurou 

a Parceiros Voluntários para, juntos, envolverem esses 

jovens, tornando-os protagonistas. Desse desafio a Parceiros 

Voluntários desenvolveu a Tecnologia Social chamada “Tribos 

nas Trilhas da Cidadania”.

Mas foi no Colégio Maria Imaculada, no ano de 2009, que 

ele firmou as raízes da ação voluntária entre crianças e 

adolescentes. Surgiram os eixos da inserção comunitária, a 

promoção dos valores e conceitos pedagógicos e baseados 

no princípio de que pessoas autônomas conseguem ser 

cooperativas e pessoas cooperativas conseguem ser recíprocas. 

Outros princípios entraram no desenho da criação do Centro: 
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a ação precisava ser sistemática e dentro do conceito de 

Responsabilidade Social Individual (RSI), um dos eixos que vão  

ao encontro da Parceiros Voluntários.

De início a ação voluntária envolveu apenas alunos do ensino 

médio, entre 15 e 17 anos, mas o professor Carlão com seus alunos 

foram além, e se perguntaram por que não alunos do ensino 

fundamental, então estudantes de 13, 14 anos. Outros eixos foram 

Crianças e 
voluntários 
constroem 
laços afetivos
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criados, como a ação voluntária Vida Urgente, da Fundação 

Thiago Gonzaga. Desenvolvem, também, a proteção aos 

animais, através de atividades na ARPA (Associação Rio-

Grandense de Proteção aos Animais). Em 2011 surgia o quarto 

eixo, o Gaia, de educação ambiental, no Parque Marinha do 

Brasil, junto ao galpão de reciclagem, em Porto Alegre.

Esse leque de ações inclui, hoje, outros parceiros como 

o Greenpeace, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SMAM) e a SEDA (Secretaria Especial dos Direitos 

dos Animais). Desde 2003 existe um rigoroso controle 

de autorizações, dos pais, para a realização das ações 

voluntárias, e com o crescimento do projeto, em termos de 

mídia, isso inclui a autorização do uso de voz e imagem dos 

alunos, autorização que é renovada todos os anos.

Outro projeto, baseado no que era feito pela Escola Girassol, 

da cidade de Engenheiro Beltrão, no Paraná, é denominado 

Pela Luz dos Olhos Teus, e destinado aos deficientes visuais. 

Os voluntários tiveram oficinas de literatura e português, para 

a produção de poesias, que foram gravadas por eles próprios, 

tendo por tema as estações do ano. Foi confeccionado um 

CD doado ao Instituto Santa Luzia e Banco de Olhos de Porto 

Alegre, instituições que atendem pessoas com deficiência 

visual. Matheus Tirelli, 15 anos, se emociona quando diz que o 

gratificante é ver o sorriso no rosto de quem escuta: “Descobri 

o quanto a poesia pode tocar a alma deles”, resume.
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O Centro de Voluntariado Juvenil já envolveu mais de 2 mil 

alunos, e um índice muito alto de fidelização, nunca menos  

de 75% e, em 2014, 90%. Significa que o aluno que entra para  

a ação voluntária não desiste, permanecendo uma média 

superior a três anos e, em muitos casos, cinco anos. Esses 

jovens podem ainda não ter ideia sobre a profissão futura,  

mas já têm a consciência de que seja qual for, continuarão 

fazendo voluntariado.

Daniel Franceschi Monteiro, 15 anos, participa de outra ação  

e conta sua experiência no Projeto Doutores da Alegria,  

que realiza na Casa de Nazaré, que atende, há três anos,  

123 crianças, localizada na Vila Nossa Senhora do Brasil:  

“O nosso grupo passa a semana inteira pensando no que vai 

vestir, ensaiando o que vai fazer, e, assim, criamos um vínculo 

verdadeiro de amizade. Após as apresentações, saímos com 

muita energia positiva, revigorados”. Eduardo Pereira Brandão, 

15 anos, diz que não vê o voluntariado como obrigação, mas 

“como uma mistura de prazer, alegria e grande aprendizado”. 

As crianças beneficiadas passam a semana perguntando 

sobre quando virão os amigos. Sophia Kleebank Wilhelms, 14 

anos, explica que fica estabelecido um vínculo intenso com as 

crianças “Todo jovem devia fazer atividade voluntária para o seu 

desenvolvimento”, enfatiza. Thiago da Fonseca Trindade, 14 anos, 

diz que não são somente as crianças da creche ou do abrigo 

as beneficiadas, eles próprios também têm o maior retorno. 
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Rodrigo Juvêncio Tourinho Girardi, 14 anos, diz que o prêmio “é 

o carinho com que são recebidos pelas crianças e o bem que 

elas nos fazem, com certeza é maior do que nós a elas”.

O professor Carlão complementa destacando o alto grau de 

responsabilidade e autonomia dos alunos. Eles planejam o que 

vão fazer, se dirigem até os locais e realizam sua atividade, 

mesmo nas vezes em que ele não pode acompanhá-los. Depois 

arrumam a sala, guardam os brinquedos, varrem, para que 

tudo fique da forma que encontraram. O mestre se emociona 

ao lembrar os bons resultado em seus alunos, pois “a vida só 

vale a pena se o projeto de vida da gente se conecta com o 

projeto de vida dos outros”. Lição que todos aprenderam e 

praticam muito bem.

Mais adiante encontramos outro grupo de alunos. Kevin 

Larratéa Mogetti, 17 anos, Manoella de Azevedo Rodrigues, 16 

anos, Andressa De Antoni Pohlmann, 16 anos, Ohana Quevedo 

Costa, 16 anos, e Alice Bueno Cardoso, 16 anos, alunos do 

primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. A duração 

do voluntariado pode chegar, muitas vezes, a cinco anos. Alguns 

começaram com oito anos. Manoela resume: “A gente assume 

uma responsabilidade muito grande, mas é maravilhoso”. Ohana 

aponta o vínculo criado com os pequeninos e o retorno que 

vem deles. “Mesmo os que agora vão sair da creche, para ir para 

a escolinha, dá uma dor na gente, ao nos despedirmos, porque 

os conhecemos desde o berçário.”



103

Andressa se sente gratificada de ter o carinho das crianças 

como retorno. Maria de Fátima Ferreira Bueno é Orientadora 

Educacional do ensino médio no Maria Imaculada e mãe de 

Alice. Com orgulho ela diz que viu o crescimento da filha em 

todos os níveis, seu amadurecimento, seu comprometimento: 

“Isso é emocionante”, assegura. Kevin Larratéa, três anos de 

trabalho voluntário, diz que esse compromisso não pesa, é 

uma atividade que gosta de fazer e mais uma gratificação: 

“Sou filho único, considero que lá, na creche, tenho uma 

porção de irmãos”.

Gravação da 
leitura de livros do 
Projeto Pela Luz 
dos Olhos Teus.
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Conforme o professor Carlão, os alunos-voluntários primam 

por serem os melhores alunos em sala de aula. O voluntariado 

é realizado fora do horário escolar, o que significa que não 

há intenção de “não assistir aula”. O professor acompanha de 

perto o resultado de todos os seus 200 voluntários. No final 

do ano, em uma solenidade, todos recebem o certificado por 

sua atuação comunitária. A cerimônia conta com a presença 

significativa dos pais e é carregada de emoção.

O Colégio Maria Imaculada chega em 2015 aos seus 50 

anos, pleno de vigor solidário, de propostas pedagógicas 

acertadas, construtivistas e modernas. Quando concluem a 

escola, muitos estudantes recebem o certificado de 700 a 

800 horas de trabalho voluntário, realizado nas comunidades, 

o que os habilita a responderem à exigência da maioria das 

universidades americanas ou europeias, uma carga horária de 

primeiro mundo. Para o professor Carlos Alberto Barcellos, o 

colégio realmente pratica o que propõe em seu slogan: educar 

para a solidariedade. Tanto o mestre quanto seus discípulos 

têm certeza disso.
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