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APRESENTAÇÃO

O

s Maristas, em sua trajetória
histórica, vêm desenvolvendo
sistematicamente ações e estratégias que visam à Promoção, Proteção e Defesa dos direitos
de crianças, adolescentes e jovens,
por meio de uma educação evangelizadora e emancipadora, primando pela excelência.
Ao lançar uma publicação institucional com a temática – Direitos Humanos –, direcionada especialmente a crianças, adolescentes e jovens,
o Brasil Marista ratifica os compromissos e a firme determinação de
responder às demandas e desafios
contemporâneos, com vistas na efetivação de ações consistentes e coerentes com a filosofia e o modo de
ser Marista.
A concepção deste documento
decorre de ação prevista no Planejamento Estratégico do Brasil Marista 2015-2021, que define a sistematização de Diretrizes visando
à proteção, promoção e defesa de
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tintos segmentos e sua diversidade.
direitos de crianças, adolescentes e
jovens como um dos seus objetivos
estratégicos.
As Diretrizes ora apresentadas,
subsidiadas por um Diagnóstico,
foram elaboradas pelo Grupo de
Trabalho Diretrizes de Direitos Humanos (GTDDH), contando com a
assessoria de consultores externos
e acompanhamento da UMBRASIL.
O documento consubstancia princípios orientadores e ações constantes de uma Política de Direitos
Humanos – voltada para crianças,
adolescentes e jovens –, a serem
validados e implementados pelo
Brasil Marista nas suas distintas
instâncias e níveis de atuação e
abrangência.
Nesta perspectiva, o documento se
propõe a (re)conhecer e consolidar práticas em Direitos Humanos,
aportando contribuições e recomendações, a partir de um processo amplo de discussões e análises,
que procurou contemplar os dis-

A leitura deste documento evidencia o efetivo compromisso dos Maristas com as questões voltadas aos
Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens, fundamentada
na vasta e rica produção já disponibilizada nesta área e no conjunto

expressivo de ações que realizam. À
luz dos ensinamentos de Champagnat, tais iniciativas impulsionam e
iluminam a missão Marista no Brasil.
Sintam-se todos convidados e convidadas a contribuir e a se comprometer para a efetivação dessa relevante missão!

IR. DEIVIS ALEXANDRE FISCHER
Diretor-Presidente UMBRASIL
IR. IVONIR ANTÔNIO IMPERATORI
Assessor Área de Missão/Solidariedade/UMBRASIL
10

INTRODUÇÃO
Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como
um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos,
culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos,
transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de
igualdade e de defesa da dignidade humana.
§ 1º, Resolução nº 01, de 30/05/2012, que estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos1

P

ensar nos direitos de crianças,
adolescentes e jovens, como
uma dimensão estratégica
de desenvolvimento de uma
agenda dos Direitos Humanos em
uma instituição vocacionada para o
trabalho educativo e solidário com
esse perfil de público, é um imperativo no mundo contemporâneo.
As violências cometidas contra essa
população, que está se disseminando de forma crescente, exigem
uma dedicada e profícua intervenção de todos quantos acreditam

1.
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na necessidade de reversão dessas
graves violações. Só assim, estarão
assegurados e fortalecidos os direitos a uma cidadania plena.
Com o objetivo de contribuir mais
efetivamente no enfrentamento
dessas desafiadoras questões, assumindo seu papel social de promotora
do direito à Educação, o Brasil Marista construiu um conjunto de Diretrizes voltadas ao tema em questão,
como forma de instrumentalizar seu
quadro de gestores, colaboradores,

Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p.
48, disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php>, acesso em 21/11/ 2016).

atores, Irmãos, Leigos(as) e formandos, voluntários e todos aqueles e
aquelas que integram a família Marista para melhor oferecer proteção
e segurança a crianças, adolescentes e jovens, que são acolhidos nos
espaços educativos da instituição.
O Instituto Marista é uma entidade
sem fins lucrativos, administrada por
religiosos católicos – os Irmãos Maristas –, cuja missão é evangelizar as
crianças, adolescentes e jovens pela
educação de alto nível e promoção
social, abrangendo em sua proposta pedagógica a integralidade das dimensões humanas: intelecto, cultura,
solidariedade, saúde, ética, cidadania,
desenvolvimento afetivo e espiritual.
Fundado na França, em 1817, pelo
Pe. Marcelino Champagnat (1789
– 1840), difundiu-se pelo mundo
com seu carisma. Atualmente, o
Instituto conta com 3.500 Irmãos,
em 81 países dos cinco continentes, envolvendo na sua missão
mais de 72.000 Leigos(as) e atendem cerca de 654.000 crianças,
adolescentes e jovens.

A União Marista do Brasil (UMBRASIL), criada em 2005 e sediada em
Brasília (DF), é a associação das
Províncias, espacialmente distribuídas por regiões – Centro-Norte,
(PMBCN), Centro-Sul (PMBCS) e
Sul-Amazônia (PMBSA) – e de suas
Mantenedoras, que configuram o
universo do Brasil Marista. É uma
organização jurídica de direito privado, que representa, articula e potencializa a presença e ação Maristas no Brasil.
Inspirados no exemplo de São Marcelino Champagnat, o Instituto e a
UMBRASIL atuam com prioridade na
defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens em parceria com
a Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI), que possui
escritório de representação em Genebra, Suíça, garantindo a oportunidade de participação em relevantes
conferências, encontros e grupos
de trabalho da ONU, relacionados
com os direitos da criança.
Assim, com visão estratégica e de
forma colegiada, a UMBRASIL em-
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preende ações e projetos comuns,
que geram atuação compartilhada e sinérgica, participando efetivamente do monitoramento de
políticas públicas, por meio da representatividade em conselhos e
fóruns nas áreas do direito da criança e do adolescente, da educação,
da assistência social, da juventude,
da economia solidária e outras de
sua atuação, na busca de transformações significativas que resultem
em um país mais justo e solidário.
O Grupo de Trabalho de Direitos Humanos (GTDDH) da UMBRASIL, criado em 2015, teve por objetivo discutir, alinhar e aprofundar as questões
relacionadas a essa temática, que
perpassam as diversas instâncias do
Brasil Marista, tendo como um de
seus principais desafios conceber,
sistematizar e publicizar um conjunto de diretrizes e eixos orientadores,
consubstanciado no documento ora
apresentado.
Este documento vem oportunizar
uma imersão na luta pela promoção
e proteção dos Direitos Humanos,
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tomando como referência a historicidade, a realidade brasileira e a
vivência/experiência no âmbito do
Brasil Marista. Para subsidiar as próximas análises, foi utilizado como
referência o estudo de cenário realizado sobre Direitos Humanos com
recorte em crianças, adolescentes
e jovens, que revelou que há um
conhecimento significativo acerca
dessa temática pelos distintos atores que integram o Brasil Marista.
O GTDDH, ao desenvolver a missão
que lhe foi confiada, definiu uma
metodologia que buscou, a partir de
um amplo processo de escuta dos
atores e protagonistas das ações
empreendidas nesta área de atuação, alinhar, legitimar e publicizar
concepções e práticas institucionais
desenvolvidas. A ideia basicamente é
aperfeiçoá-las e ampliá-las, sempre
em consonância com a missão dos
Maristas de Champagnat no Brasil.
Na parte inicial, o documento apresenta os fundamentos e as concepções orientadores acerca das
principais categorias trabalhadas –

crianças, adolescentes e jovens – e
os marcos normativos nacionais que
regulam a política voltada para esses
interlocutores e interlocutoras.

de educação básica e unidades sociais, na sua prática cotidiana, explicitando o conjunto de eixos orientadores e ações correspondentes.

A segunda parte é voltada para a
compreensão do universo Marista e
embasada em um levantamento documental, bem como na análise dos
olhares e percepções de seus principais atores em diferentes níveis estratégicos, táticos e operacionais, de
familiares e de adolescentes e jovens. Configura um cenário propício
ao desenvolvimento de uma atuação
comprometida com as normativas
dos Direitos Humanos e os ideários
Maristas. Acrescente-se ao estudo,
como parte significativa do diagnóstico, o levantamento das publicações
produzidas e das ações desenvolvidas pelo Brasil Marista, incluindo a
UMBRASIL e suas províncias.

A parte final contempla as principais
constatações e recomendações advindas do estudo, na expectativa de
ressaltar a prioridade aos Direitos das
Crianças, Adolescentes e Jovens
como uma resposta efetiva ao XXI
Capítulo Geral2 dos Irmãos Maristas.

A terceira parte trata da construção
das Diretrizes a serem observadas
pelos distintos segmentos Maristas,

Espera-se que as Diretrizes ora propostas referenciem e fortaleçam
uma cultura institucional na qual
todos os que fazem parte do Brasil
Marista se sintam corresponsáveis
e estimulados a trabalhar, de forma
ética, integrada e proativa para a
Promoção, Proteção e Defesa dos
Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens, a partir da efetivação de práticas que contribuam
para uma sociedade justa e solidária, segundo o carisma Marista.

2. XXI Capítulo Geral, 2009, p. 41. Disponível em: http:<//www.champagnat.org/shared/21Capitolo/
documentos/DOCXXI_PT.pdf>. Acesso em 21/11/2016.
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OS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS
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1.1 DIREITOS HUMANOS: DO CONCEITO
À EXPERIÊNCIA EFETIVA
conceito de Direitos Humanos, ao longo da história,
foi percebido e entendido a
partir de diferentes concepções, ideologias e contextos.
Nestes últimos dois séculos, esse
conceito polissêmico provocou
questionamentos, lutas e transformações para o conjunto das sociedades modernas. Entender os sentidos do humano, o reconhecimento
e a valorização dos fundamentos
da humanidade, das necessidades
de proteção e de efetivação destas,
consideradas como direitos basilares e fundamentais, foram questões
centrais nessa trajetória. Não se trata
de um percurso finalizado, mas de
uma construção marcada por lutas
e reconhecimentos, que continua
sendo, e se edifica a cada dia na história concreta dos povos e nações.
Dessa forna, um verdadeiro desafio
para o cotidiano Marista.
A concepção geral (Direitos Humanos) e as específicas (direitos funda-
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mentais) da atualidade ratificam um
conjunto de direitos básicos, indispensáveis a todos os seres humanos, que são reconhecidos e compartilhados por inúmeras nações.
Mesmo após longa caminhada de
luta pela consolidação dos Direitos Humanos fundamentais, fatos
e realidades em torno do planeta
indicam que ainda há necessidade
de uma constante fundamentação
conceitual e efetivação dos valores
contidos nesses direitos.
A concepção de Direitos Humanos neste documento toma como
referência aquela iniciada pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 – resultado
de quase dois séculos de entendimento e de luta -, ratificada na
Declaração dos Direitos Humanos de Viena de 1993. Destaca-se que a concepção trazida por
essas Declarações surge com a
necessidade de internacionalizar
posturas, especialmente as do Es-

tado perante o ser humano, com a intenção de desenvolver um sistema universalmente respeitado.
Conforme assevera Sarlet
Direitos Humanos são os compreendidos como direitos da pessoa
humana reconhecidos pela ordem jurídica internacional e com pretensões de validade universal e “direitos fundamentais”, concebidos
como aqueles direitos reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional. Da mesma forma, registra-se que não se cuida de
noções reciprocamente excludentes ou incompatíveis, mas sim, de
dimensões cada vez mais relacionadas entre si. (2002, p. 251)

Hoje, é imperioso reconhecer que há estágios e dimensões que auxiliam a compreensão e luta pela efetivação dos direitos instituídos e
conquistados. Ao retomar a historicidade da edificação do conceito
e das lutas pela efetivação desses direitos, torna-se possível perceber
que na atualidade existem algumas dimensões e características que
definem e ampliam o entendimento e vivência dos direitos fundamentais/referenciais. Para Bobbio (2004), Direitos Humanos não são dados;
são históricos, mutáveis e constantemente construídos.
Conforme Ramos (2014), as dimensões ou gerações de Direitos Humanos podem ser assim classificadas:
a) Direitos Humanos de Primeira Dimensão – são os chamados direitos civis e políticos, que englobam os direitos à vida, à liberdade,
à propriedade, à igualdade formal às liberdades de expressão coletivas, os direitos de participação política e, ainda, algumas garantias
processuais.
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b) Direitos Humanos de Segunda Dimensão – esses direitos surgiram no
final do século XIX tendo um cunho
histórico trabalhista embasado no
marxismo, devido à busca de se estimular o Estado a agir positivamente para favorecer as liberdades que
anteriormente eram apenas formais.
c) Direitos Humanos de Terceira Dimensão – são aqueles denominados
de direitos de solidariedade ou de
fraternidade e foram desenvolvidos
no século XX, compondo os direitos
que pertencem a todos os indivíduos, constituindo um interesse difuso
e comum, transcendendo a titularidade coletiva ou difusa, ou seja, tendem a proteger os grupos humanos.

d) Direitos Humanos de Quarta
Dimensão – são direitos ligados à
pesquisa genética, surgida da necessidade de se impor controles à
manipulação do genótipo dos seres, em especial o do ser humano.
A caracterização e positivação dos
direitos fundamentais das crianças,
adolescentes e jovens se configuram
e se estabelecem dentro desta esteira
de conhecimento de Direitos Humanos, bem como no reconhecimento
de que os direitos fundamentais de
grupos ameaçados ou marginalizados ampliam os desafios para o enfrentamento dessas violações para
dar sentido de humanidade, tão necessário nos dias atuais.

1.2 DIREITOS HUMANOS: CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS NO BRASIL
No Brasil, a luta pela efetivação dos Direitos Humanos constitui um desafio para
a sociedade civil organizada. O processo histórico de implementação desses Direitos Humanos no país, apesar de avanços significativos, convive com
uma cultura permanente e sistêmica de sua violação, e ainda, com uma grave
omissão do estado na promoção, defesa e garantia de direitos de crianças,
adolescentes e jovens. A ratificação e operacionalização dessas normativas
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instituídas e reconhecidas no arcabouço legal brasileiro configuram-se como
uma opção efetiva de acolhimento às recomendações contidas na DUDH.
A seguir, apontam-se os esforços e os avanços no campo legislativo para
a construção de normativas voltadas à proteção integral de crianças, adolescentes e jovens3 no Brasil. Destaca-se, também, a criação de instâncias
colegiadas comprometidas com esses segmentos.

1.2.1 Marcos Normativos Nacionais de Proteção à
Infância, à Adolescência e à Juventude
O processo de reconhecimento de direitos de cidadania no Brasil acontece
ao mesmo tempo em que, no mundo, avança-se para o estabelecimento
de um novo paradigma: o da proteção integral dos direitos da criança.4
Essa construção, de fato, começa com a inserção dos arts. 2045 e 227,6
na Carta Magna (1988), a partir dos quais são incorporados conceitos
3. A recente aprovação na plenária do CONANDA da Resolução nº 191, de 7 de junho de 2017, institui
a participação permanente de adolescentes no Conselho, o que poderá ser replicado nos níveis
estadual e municipal.
4. Adota-se para os fins deste documento os conceitos de criança e adolescente contidos no Art. 2º do
ECA: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos,
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.
5.

“Art. 204 – As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos
do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com
base nas seguintes diretrizes: I – descentralização político-administrativa [...] II – participação da
população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações, em todos os níveis.”

6.

“Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá--los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.”
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paradigmáticos ao direito de ser
criança, como também a proposição de um novo modelo de gestão
das políticas públicas nesta área,
antecipando-se a todo o conjunto
de normas da CDC/1989.
Esses dispositivos constitucionais
resultaram de um amplo processo
de mobilização social, que contou com a efetiva participação de
diversas entidades e ainda de instâncias colegiadas comprometidas com a causa da criança e do
adolescente. O ineditismo desse
movimento produziu um consenso em torno de princípios fundamentais, cuja força se traduziu
na aprovação de duas emendas
populares apresentadas ao Congresso Constituinte – “Criança e
Adolescente” e “Criança – Prioridade Nacional”, que foram subscritos por mais de duzentas mil
pessoas adultas e de um milhão e
quatrocentas mil crianças e adolescentes.7 As contribuições fo-

O ECA introduz profundas
mudanças nas formas
de gestão das políticas
públicas, a partir de uma
visão de corresponsabilidade
no trato prioritário de
questões relacionadas a esse
segmento populacional.

ram consolidadas, em um só texto, para devida incorporação no
documento final da CF aprovado
pela Assembleia Nacional Constituinte.
Em especial, o art. 227, da Constituição Federal traduz o fundamento de uma nova ética e o compromisso político do Estado brasileiro
em relação ao tratamento a ser
dispensado às suas crianças e adolescentes, observando toda a concepção sustentadora da Doutrina
da Proteção Integral.

No Brasil, essa Doutrina toma forma a partir da aprovação da Lei
Federal n. 8.069, de 13 de julho de
1990, da qual resultou o Estatuto
da Criança e do Adolescente, mais
conhecido como ECA.
Neste vigoroso instrumento, encontram-se explicitados não só os
direitos previstos no art. 227, da CF,
já mencionado, como também são
definidos os níveis de responsabilidade por ameaça ou violação aos
direitos assegurados no comando
constitucional.8

No Brasil, de um modo geral,
repartir funções, compartilhar
responsabilidades, dividir
tarefas, gerir recursos e
tomar deliberações, de forma
conjunta, infelizmente não se
constituem práticas comuns
aos gestores públicos.

8.
7.
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COSTA, Antônio Carlos Gomes. De menor a cidadão: nota para uma história do novo direito da infância
e juventude no Brasil. Brasília: Editora do Senado, 1993, p. 11.

O ECA introduz profundas mudanças nas formas de gestão das políticas públicas, a partir de uma visão
de corresponsabilidade do Estado,
da Família e da Sociedade no trato
prioritário de questões relacionadas a esse segmento populacional.
Inicia-se, a partir da inserção de novos atores e instituições, um grande
desafio à prática do ECA, pelo exercício direto do poder político por
parte da população que passa a desempenhar relevantes funções públicas. No Brasil, de um modo geral,
repartir funções, compartilhar responsabilidades, dividir tarefas, gerir
recursos e tomar deliberações, de
forma conjunta, infelizmente não
se constituem práticas comuns aos
gestores públicos. Na tradição brasileira nem sempre acontece a democratização dos espaços públicos.
A proposta de criação de Conselhos,
com destaque para os Conselhos
de Direitos, Conselhos Tutelares e

A proteção integral às crianças e aos adolescentes está consagrada nos direitos fundamentais inscritos
no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3º e 4º do ECA. A promulgação desses
direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado à criança e ao adolescente,
uma vez que estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento.
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Conselhos da Juventude caminha
na direção de que devem se constituir, obrigatoriamente, espaços de
corresponsabilidade na efetivação
de políticas de atenção a crianças,
adolescentes e jovens.
No amplo conjunto de legislações
e normativas voltadas à promoção
e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes é relevante mencionar
que, em 2011, o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) aprovou o Plano
Decenal dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes.9 O Plano
Decenal representa uma iniciativa
pioneira na área, no Brasil e na América Latina, por estabelecer princípios
e diretrizes que contemplam direitos

universais e específicos de crianças
e adolescentes brasileiros, e que devem ser incorporados ao conjunto
de políticas, programas e ações em
diferentes âmbitos (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios).10
Em 2010, foi aprovado o Projeto de
Emenda Constitucional nº 65,11 que
insere o segmento jovem como
público prioritário na Carta Magna.
Em 2013, o projeto de lei do Estatuto da Juventude é aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados.
O Estatuto define um conjunto de
direitos para os jovens, como educação, saúde, trabalho, além de indicar a criação de um Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE).

9. Conjunto de princípios e eixos da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes, contendo 14 diretrizes distribuídas em cinco eixos que correspondem
basicamente ao que foi previsto na formulação do Sistema de Garantia dos Direitos (SGD).
O Plano Decenal foi aprovado pelo Conanda em 19/04/2011.
10. Há que se destacar leis mais recentes do arcabouço jurídico que incidem diretamente nos
DCA, tais como: Lei nº13.431, de 2017, sobre o sistema de garantia de direitos da criança
e do adolescente vítima ou testemunha de violência, Lei nº 12.010 sobre a adoção, Lei
nº12.318 da alienação parental, Lei nº13.010 Menino Bernardo, Lei nº 13.257 da Primeira
Infância, Lei nº 12.594 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, dentre
outras.
11. EC nº 65, de 13 de julho de 2010 - Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da
Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos interesses da juventude.
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A Carta Magna de 1988 constitui, portanto, o marco para o reconhecimento dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. A aprovação do
ECA, em 1990, e do Estatuto da Juventude em 2013, fortaleceram as
bases para a construção de sistemas estruturadores de diretrizes e de
ações voltadas à garantia dos Direitos Humanos desses segmentos.
Do ponto de vista jurídico, o Brasil recepcionou todos os marcos internacionais de proteção e cuidados direcionados a esses públicos. Na prática, os novos paradigmas exigem uma radical mudança de atitude das
pessoas e das instituições, a partir de uma visão de tríplice responsabilidade (Estado, Família e Sociedade), para que, de uma forma organizada
e comprometida, crianças, adolescentes e jovens sejam, de fato, considerados sujeitos credores de direitos e de políticas públicas.

1.2.2 Da Infância e da Adolescência
Ariès (1978) apresenta um estudo aprofundado da política social da infância
e da família, apontando que na civilização medieval, ou até o início da Era
Moderna, a criança passava a ser independente, a cuidar de si mesma e a
frequentar o mundo dos adultos por volta dos sete anos de idade. O século
XVIII ainda enxerga as crianças como “menores”, que precisariam de alguma
proteção do Estado por meio de um sistema disciplinador até conseguirem
alcançar condições para ingressarem no modo de produção econômica.12
A criança recebe, portanto, o estatuto de “criança” instituído por meio de
políticas sociais introduzidas pelo Estado, apenas a partir do século XVIII. Até
então, a ideia de ser “um adulto em miniatura” prevalecia e era tratada como
tal, inclusive no que se refere ao trabalho.
12. O Código Penal do Império de 1830, no qual o Brasil estabeleceu 14 anos como idade mínima
para responder penalmente.
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Apenas no século XIX a criança foi
objeto da primeira norma legal de
proteção que estabelecia o limite
mínimo de idade para o trabalho
nas minas de carvão.13 Com a criação da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), em 1919, surge
a necessidade de criação de mecanismos jurídicos de proteção da
criança no ambiente de trabalho.
Esta concepção de criança “como
adulto em miniatura” permanece
viva na atualidade e ainda permeia
teorias psicológicas, pedagógicas,
educacionais e outras, que subsidiam políticas, projetos e ações
governamentais nas sociedades
ocidentais, apesar do significativo movimento que se observa nas
três últimas décadas no sentido
de considerar a criança um sujeito
de direitos. É importante observar
que estudar, brincar, participar da
vida em família e sociedade, por
exemplo, embora universalmente

estabelecidos como direitos ainda
permanecem como desafios para
sua efetiva prática.
Da mesma forma que a infância,
a adolescência adquiriu diferentes
configurações no decorrer da história das civilizações. Ariès (1978)
mostra como na sociedade tradicional, até o século XVIII, o indivíduo saía da condição de criança diretamente para a fase adulta, sem
passar pela etapa da adolescência.
Somente a partir do século XIX a
adolescência passou a ser definida com características específicas,
que a diferenciam da infância e da
idade adulta.
A concepção moderna de infância
e adolescência, fundada no pressuposto de que são pessoas em
desenvolvimento, portanto, signatários de proteção especial e sujeitos de direitos alcançou um grau
de universalidade bastante hege-

13. Em 1802, durante a Revolução Industrial, o parlamento inglês aprovou a chamada Apprentrices Bill (Carta
dos aprendizes) regulamentando as indústrias de algodão e lã da Inglaterra, cuja principal finalidade era
limitar o dia de trabalho das crianças para um determinado número de horas de atividades laborativas e
também proibir o trabalho noturno.
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É, portanto, no núcleo
familiar, independente
do seu desenho, que
crianças e adolescentes
constroem seus significados,
representações, regras,
valores e experimentam
emoções.

de crianças e adolescentes envolve, direta ou indiretamente, membros da própria família. A família,
como instituição, tem suas origens
na própria história da humanidade
oferecendo a cada cultura prevalecente, em dado momento evolutivo, uma concepção singular.

mônico nos países com sociedades industriais modernas de culturas ocidentais (SANTOS, 1996).
Entretanto, a dimensão dessas
etapas como um tempo destinado a brincar e estudar, aprender a
participar da sociedade e a se preparar profissionalmente transformou-se, na sociedade contemporânea, em direito adquirido.

No Brasil, o caput do art. 226 da
CF/88 considera: “A família, base
da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Esta perspectiva
é reforçada pelo parágrafo 8º do
mesmo dispositivo ao assegurar
que o Estado proverá “a assistência à família na pessoa de cada um
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência
no âmbito de suas relações”. Para
a Organização das Nações Unidas, “Família é gente com quem se
conta.” (ONU).

No contexto em que se reflete sobre a visão de mundo, da infância e
da adolescência, faz-se necessário
refletir também sobre as concepções de família, visto que grande
parte das violações dos direitos

É, portanto, no núcleo familiar, independente do seu desenho, que
crianças e adolescentes constroem seus significados, representações, regras, valores e experimentam emoções.

26

A leitura contextualizada deste Capítulo possibilita constatar que ao
longo das últimas três décadas de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no tocante aos direitos de crianças, adolescentes
e jovens reforçam o reconhecimento de que tanto o Poder Executivo
(no campo da implementação de políticas públicas), quanto o Poder
Legislativo (ao garantir adequações das normativas nacionais às internacionais) assumiram como essenciais para a construção de um país
a importância de respeitar os direitos humanos desses segmentos populacionais.

Em um entendimento
mais amplo, ser criança,
adolescente e jovem no
Brasil contemporâneo é
estar imerso, por opção
ou por origem, em uma
multiplicidade de identidades,
posições e vivências.

1.2.3 Das Juventudes
A juventude, para efeito deste trabalho, é considerada no plural, juventudes, resguardando-se as diferenciações regionais que se expressam
na multiculturalidade brasileira, e refere-se ao cidadão ou cidadã com
idade compreendida na faixa entre 15 a 29 anos.
A Política Nacional de Juventude no Brasil [...] tem origem nesta ideia
de que os jovens são um segmento identitário singular, com características próprias e que demandam respostas específicas e adequadas
do Estado. A definição institucional do governo brasileiro entende a
juventude como uma etapa do ciclo da vida marcada pela construção da independência e da autonomia. (RIBAS, 2014, p. 10)

Em um entendimento mais amplo, ser criança, adolescente e jovem no
Brasil contemporâneo é estar imerso, por opção ou por origem, em uma
multiplicidade de identidades, posições e vivências. Daí a importância do
reconhecimento da existência de diversas juventudes no país, compondo um complexo mosaico de experiências que precisam ser valorizadas
no sentido de se promover os direitos dos(as) jovens.
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Esse grupo etário institucionaliza-se na agenda do poder público em
2003, a partir da formação da Comissão Especial de Políticas de Juventude da Câmara Federal. No âmbito do Executivo, a Política Nacional
de Juventude foi instituída por meio
da Medida Provisória 238, de 1º de
fevereiro de 2005.
Em 2005, foi criado o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE)14
com o objetivo de propor e avaliar as
14.

políticas públicas de juventude, especialmente as executadas pelo Executivo Federal, pela Lei nº 11.129. Esta
lei também instituiu a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, com a tarefa de coordenar,
integrar e articular as políticas de juventude, além de promover programas de cooperação com organismos
nacionais e internacionais, públicos e
privados, voltados para o segmento
juvenil.
Em 2008, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, que definiu prioridades para a política nacional de
juventude. Foram realizadas, nos
anos 2014 e 2015, respectivamente, a 2ª e 3ª Conferências.15
Reafirmar as concepções sobre infância, adolescência e juventudes
permite compreender os diversos

Lei Federal nº 11.129/2005, regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 5.490, de 14 de
julho de 2005.

15. Para obter mais informações sobre políticas e programas nesta área acessar o Portal da Juventude
(www.juventude.gov.br), um espaço criado para pessoas interessadas em políticas de juventude
interagirem e criarem comunidades, para dialogar com o Governo Federal.
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significados e papéis que esses segmentos têm assumido. As concepções
variam em cada época, em cada sociedade, em cada sistema político, porque constituem construções sociais, históricas, culturais e relacionais. Por
outro lado, ser criança, adolescente ou jovem, além das questões biológicas, sociais, políticas e culturais, reflete a relação de forças de uma sociedade, sobretudo quando se trata da sociedade brasileira. A história social
aponta que esses atores têm sido vítimas de múltiplas formas de violência,
ou hostilizados em função de equívocos e preconceitos em torno de sua
imagem, sendo que ao longo de todo esse percurso histórico foram denominados ora de “carentes”, ora de “marginais”, mais recentemente de
“vulneráveis” e, por último, considerados “de alto risco”.
A proteção dos Direitos Humanos desses segmentos populacionais é,
portanto, essencial para o exercício pleno da sua cidadania!
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ESTUDO DE CENÁRIO DO BRASIL MARISTA
NO QUE SE REFERE À QUESTÃO DOS
DIREITOS HUMANOS VOLTADOS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS
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epreende-se que há, no
universo da organização Marista, a convicção
de que, tradicionalmente, a defesa e promoção dos direitos humanos, notadamente das
crianças e adolescentes, permeia
a prática institucional em todos
os níveis e instâncias. Nessa perspectiva, existe uma sensibilidade,
acolhida e determinação no sentido de que os possíveis desafios e
lacunas, passíveis de serem identificados em função da complexidade no exercício efetivo desses
Direitos nas instituições em geral,
possam ser superados. Para tanto,
a formação continuada e o monitoramento das ações tornam-se
essenciais.
Ao tomar a iniciativa de desenvolver o Projeto: Diretrizes e Políticas de Direitos, com o objetivo de
dar seguimento e organicidade às
inúmeras ações desenvolvidas na
área de Direitos Humanos, especialmente no sentido de efetivar a
proposta prevista no Plano Estratégico do Brasil Marista 2015-2021,
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que trata da “Elaboração das diretrizes e políticas de direitos com
foco no direito à educação, integrado com evangelização, educação e solidariedade”, a UMBRASIL
definiu a necessidade de realização de um diagnóstico institucional no que se refere à questão dos
Direitos Humanos, notadamente
aqueles voltados para as crianças,
adolescentes e jovens.
Essa avaliação diagnóstica foi realizada junto a uma parcela representativa de atores(as), irmãos,
Leigos(as), adolescentes, jovens e
suas famílias, aliada a um levantamento do acervo documental
produzido e das ações desenvolvidas pela instituição nesta área. O
estudo teve por objetivo proceder
a uma aproximação do universo
institucional Marista, considerados
os valores, saberes, experiências e
perspectivas dos atores abordados, bem como das dificuldades
e desafios presentes no cotidiano
da organização, como importante subsídio para a elaboração de
um documento institucional nor-

O estudo teve por objetivo
proceder a uma aproximação
do universo institucional
Marista[...]

teador das ações do Brasil Marista
na área de Direitos Humanos de
Crianças, Adolescentes e Jovens.
Esse estudo, de caráter exploratório, foi referenciado em um
desenho metodológico concebido, discutido e validado pelo
conjunto de atores estratégicos
e táticos que compõem o Grupo
de Trabalho de Direitos Humanos
(GTDDH) da UMBRASIL.
A metodologia adotada partiu de
uma triangulação de métodos 16
qualitativos e quantitativos, sen-

do construídos instrumentais
correspondentes aos distintos
níveis de abordagem: entrevistas
presenciais e on-line; aplicação
de questionários com questões
semiestruturadas, além de escuta de atores considerados estratégicos e de adolescentes e
jovens por videoconferência ou
skype.
A amostragem, não intencional, de conveniência ou acessibilidade, abrangeu sujeitos de
acesso imediato e direto representando as distintas instâncias da organização – central e
províncias –, e famílias, sendo
complementada por entrevistas
virtuais, via skype , junto a adolescentes, jovens e aos atores
estratégicos responsáveis pela
gestão de cada província.

16. A triangulação de métodos é reportada por inúmeros teóricos reconhecidos na área de
pesquisa, especialmente quando se trabalha com a conjunção de métodos qualitativos e
quantitativos, a começar por Cecilia Minayo em seus livros “Avaliação por Triangulação
de Métodos: abordagem de Programas Sociais” e o de “Pesquisa Social: teoria, Método
e Criatividade” e consiste no “uso de métodos interdisciplinares para a investigação da
realidade, aqui empreendida através da chamada triangulação de métodos”.

34

Para tanto, os questionários – construídos, pré-testados e validados
pelo GTDDH – foram inseridos na plataforma Google Forms e disponibilizados em links próprios. A responsabilidade pela mobilização em
nível local coube ao membro do GTDDH representante de cada província, sob a coordenação geral da UMBRASIL.
Os resultados obtidos trazem elementos significativos para a leitura
e compreensão dos princípios orientadores do Brasil Marista e da sua
prática, bem como de suas potencialidades e perspectivas, a partir do
levantamento das percepções e olhares de múltiplos atores, em seus
três níveis de atuação – estratégico, tático e operacional. Cada um
desses níveis responde, do ponto de vista hierárquico, pelos objetivos
da organização. Ao estratégico cabe a responsabilidade, em nível macro, pela tomada de decisões, a definição das estratégias de ordem
política e financeira, além de favorecer as condições para viabilizá-las,
cabendo ao tático – na sua função de intermediação entre os outros
dois níveis –, implementá-las, com o apoio do nível operacional, a
quem está reservado o papel de fazer cumprir na prática as diretrizes
estabelecidas.
Foram também ouvidos adolescentes, jovens e famílias atendidos pelos
serviços educacionais e sociais. O universo da pesquisa compreendeu
209 participantes – vinculados à UMBRASIL e às provincias/regionais
–, conforme o quadro a seguir, que consolida o processo de realização
do diagnóstico, a partir da especificação dos atores consultados e dos
métodos utilizados, sugerindo a dimensão dos resultados por segmento e na sua totalidade.

Atores/
Métodos

Estratégico

Tático

Operacional

Famílias

Adolescentes
e Jovens

Total

Aplicação
Questionários
Pré-testagem17

18
09

23
–

92
–

26
–

–

168

Escutas

17

–

–

–

2418

41

Total

44

23

92

26

24

209

O levantamento documental, complementarmente, identificou um
expressivo volume de publicações,
cuja densidade e consistência ratificam a importância atribuída a
esse tema pelos Maristas, cujas informações fazem parte integran-

te do diagnóstico. Foram também
mapeadas as ações e iniciativas na
área de Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens desenvolvidas no âmbito do Brasil Marista.

17. Aplicada junto aos integrantes do Grupo de Trabalho (GTDDH).
18. Distribuição da Escuta dos Adolescentes e Jovens: PMBCN (11); PMBCS (07) e PMBSA (06).
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2.1 ANÁLISE DOS DADOS PRIMÁRIOS
2.1.1 Atores Institucionais do Nível Estratégico
2.1.1.1 Perfil
83%
56%

56%

61%

Cabe destacar que 61% dos atores
estratégicos reportam participar de
ações e/ou movimentos relacionados à área de Direitos Humanos
(fora de sua atuação na UMBRASIL), existindo ainda um significativo número que respondeu negativamente (39%) a esta questão.

2.1.1.2 Perfil requerido – principais atributos (Respostas Múltiplas)
Gráfico 2 – perfil requerido para
o colaborador Marista alinhar sua
prática às diretrizes de Direitos
Humanos.

Experiência de trabalho com
crianças e adolescentes
Feminino

De 36 a 50 anos

Branca

Pós-Graduação

Gráfico 1 - Perfíl dos Atores Estratégicos
O perfil dos atores estratégicos entrevistados conforma um grupo com
equidade na distribuição etária, aparecendo o sexo feminino com um
percentual um pouco mais alto (56%). Interessante constatar a tendência
atual marcante, especialmente na área social, de uma maior participação feminina em funções de gestão, traduzindo os avanços e conquistas
desse gênero.
Mais da metade dos atores estratégicos, representando 56%, encontra-se
na faixa etária de 36 a 50 anos, seguida de 26 a 35 anos (22%) e um grupo correspondendo a 17%, situando-se no intervalo de 51 a 65 anos e 6%
mais jovens, na faixa de 19 a 25 anos. Quanto à etnia, 61% dos entrevistados se declaram brancos e 28% pardos, enquanto 6% pretos e 6% não se
pronunciaram em relação a este item. Importante destacar e reconhecer o
alto nível de formação acadêmica desse grupo, com 83% pós-graduados
e 17% com curso superior completo.
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44%

Abertura para novas
experiências e diálogos
Experiência na área de
Direitos Humanos

72%
22%

Capacidade de trabalharem
em equipe

72%

Liderança democrática

44%

Iniciativa, disponibilidade e
proatividade
Espiritualidade
Testemunho de fé e
coerência

61%
33%
56%
89%

Compromisso social
Conhecimento em Direitos
Humanos

56%

Sensibilidade e empatia

56%

38

Com relação ao perfil requerido de um potencial colaborador da instituição
Marista, o Compromisso Social foi indicado pela maioria expressiva dos entrevistados (89%) como um importante atributo. A competência Abertura
para Novas Experiências e Diálogos foi apontada, juntamente com a Capacidade de Trabalhar em Equipe, por 72% dos atores estratégicos entrevistados. Iniciativa, Disponibilidade e Proatividade foram reportadas por 61% dos
respondentes, seguidas de perto com iguais percentuais (56%), pela Empatia e Sensibilidade, Conhecimento em Direitos Humanos e Testemunho
de Fé e Coerência. A Experiência de Trabalho com crianças, adolescentes e
jovens, bem como a Liderança Democrática foram escolhidos como atributos principais no perfil por 44% das respostas enquanto a Espiritualidade
aparece como mais importante para 33% dos atores estratégicos.
Tais resultados reforçam o compromisso e envolvimento dos(as) profissionais entrevistados, vinculados a uma instituição reconhecidamente
confessional, com uma missão e papéis que transpõem o conceito pessoal/específico de crescimento espiritual e assumem uma perspectiva
socialmente mais ampla, voltada à justiça social.

No tocante às formações em Direitos Humanos, 44% dos respondentes declararam ter participado de eventos formativos, o que
denota uma demanda ainda reprimida por iniciativas nesta área,
em função da missão institucional e do perfil requerido neste nível de responsabilidade estratégica do grupo pesquisado. Quando
essa formação se volta para a área
da criança e do adolescente, 67%
dos entrevistados responderam
afirmativamente.
Indagados sobre sugestões visando ao aprimoramento nessa área,
os entrevistados destacaram os
seguintes itens:

do as suas diversas dimensões
e motivando ao compromisso
concreto com a realização desses direitos;
• inclusão desta temática em todos os currículos da Universidade (PUCs);
• formação em EaD para gestores, educadores e atores sobre o
tema;
• criação de um Fórum permanente reunindo jovens e adultos para discussões sobre esse
tema.

2.1.1.3 Processos Formativos
Participação
em formações
sobre DH

Participação em
formações sobre
Direitos das Crianças
e Adolescentes

56%
44%

Não

67%

Participação em
movimento ou
trabalho ligado à
questão de Direitos
Humanos
39%

33%

Sim

61%

• realização de cursos de formação na área dos Direitos Humanos;
• capacitação de profissionais,
com o objetivo de sensibilizar
para a compreensão de que os
Direitos Humanos são construções históricas, compreenden-

Tais resultados reforçam o
compromisso e envolvimento
dos(as) profissionais
entrevistados(as).

Gráfico 3 – participação na área de direitos humanos.
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2.1.1.4 Nível de conhecimento do colaborador Marista sobre documentos que respaldam as políticas de Direitos Humanos

2.1.1.4.2 Documentos Institucionais que referenciam o trabalho do Brasil
Marista

2.1.1.4.1 Gerais

Gráfico 5 – Nível de conhecimento do colaborador Marista
83%

Gráfico 4 – Documentos referenciais DH conhecidos
61%
100%
83%
61%

17%

Caminhos da Diretrizes e DiSolidariedade recionamentos

39%
17%
6%

0%

Declaração
sobre Direitos
da Criança
(1959)

Desconheço

6%

0%

Convenção
Universal dos
Direitos da
Criança (1989)

Constituição
Federal (1988)

Conheço, mas não utilizo
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17%

Documento
do XXI

28%
17%

11%

Advocacy

17%
0%

0% 0%

Estatuto da
Criança e do
Adolescente
(1990)

39%

Estatuto da
Juventude
(2013)

28%

28%
17%

Políticas de
Diretrizes Ação
Representação Evangelizadora
Institucional

Conheço e utilizo

ventude, com o mesmo percentual de conhecimento e utilização. As Declarações e a CDC são
também conhecidas e utilizadas
por uma média de 60% dos entrevistados.

33%

Código de
Conduta

Projeto
Educativo

56%

56%

Desconheço

No que diz respeito às fontes referenciais nacionais na área de
DH, o ECA é unanimidade (100%),
seguido da Constituição Federal,
que também se destaca com 83%
das respostas e do Estatuto da Ju-

17% 17%

33%

22%

0%

28%

Declaração
Universal
de Direitos
Humanos
(1948)

22%

56%

39%

61%

61%

56%
28%

83%

67%

67%

22% 22%

Plano
Estratégico

Conheço, mas não utilizo

Conheço e utilizo

Trazendo para o âmbito institucional Marista, o Projeto Educativo do Brasil Marista (2010) é conhecido pela quase totalidade dos entrevistados e
aparece como o mais conhecido e utilizado, representando 83% das respostas, seguido do XXI Capítulo Geral – Com Maria, ide depressa para uma
nova terra! (2009) apontado por 67% dos atores entrevistados. As publicações Caminhos de Solidariedade Marista (2012), o Advocacy: Ciclo de
Implementação para a Rede Marista de Solidariedade (2013) e o Código
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de Conduta da Rede Marista Solidariedade (2014) são também destacados, com 61% das respostas. O
Plano Estratégico do Brasil Marista 2015 a 2021, fundamental para
nortear as ações institucionais, é
conhecido e utilizado por 56% dos
gestores, enquanto 22% alegam
não conhecer o Plano. As Diretri-

zes da Ação Evangelizadora para o
Brasil Marista (2013) aparecem com
53% das indicações referentes ao
conhecimento e utilização.

Para um dos atores estratégicos entrevistados,
Na escuta realizada com atores estratégicos, um dos participantes assim externou sua opinião sobre os
documentos institucionais Maristas,

[...] cada Província tem sua própria autonomia e nem todos conhecem todos os documentos produzidos pelo Brasil Marista. É, portanto, um momento de avaliação sobre a defesa dos direitos, como este
tema é interpretado por diferentes países em termos de conceitos,
trajetória das províncias; [...] O Projeto Educativo é focado na educação básica e é adotado por todas as províncias. (Gestor)

Os documentos produzidos pelo
Brasil Marista, como um todo, possuem maior capilaridade, razão pela
qual se observa que, em relação às
publicações das Províncias, 67% dos
gestores entrevistados desconhecem, por exemplo, o documento
Advocacy: Ciclo de Implementação
para a Rede Marista de Solidariedade

(2013) e 56% reportam não conhecer as Diretrizes e Direcionamentos
para a Rede Marista de Solidariedade (2012).19 Sugere-se, embora reconhecendo essa especificidade, um
maior intercâmbio e difusão de conhecimentos e experiências entre as
Províncias.

19. Ambos elaborados pelo Grupo Marista/Província Marista Brasil Centro-Sul
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O documento Políticas de Representação Institucional do Brasil Marista (2014), um dos últimos documentos institucionais produzidos nesta
área, é conhecido por 61% dos entrevistados.

[...] trata-se de compreender como é que estamos nos apropriando
dos documentos e que incidência tem na vida dos meninos/meninas e no cotidiano da organização tudo isso que colocamos de forma tão bonita no papel. (Coordenadora de área)

2.1.1.5 Temáticas relacionadas aos
direitos das crianças e adolescentes para o Brasil Marista

Gráfico 6 – Temáticas Prioritárias
relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes

Acesso às políticas públicas:
saúde, educação, segurança,
habitação, esporte, cultura e lazer
Uso abusivo de álcool e
outras drogas

83%
78%
44%

Novas tecnologias/redes sociais
Meio ambiente

56%

Adolescentes autores de atos
infracionais
Aprendizagem profissional

44%
39%

Inclusão e acessibilidade
Gravidez na adolescência
Violências

61%
33%
72%
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No tocante às temáticas consideradas prioritárias para o Brasil
Marista, o Acesso às Políticas Públicas – saúde, educação, segurança, habitação, esporte, cultura
e lazer – foi destacado por 83%
dos entrevistados, aparecendo em
segundo lugar (78%), por ordem
de importância, a temática do Uso
Abusivo de Álcool e Drogas, sendo

a Violência reportada por 72% dos
atores estratégicos.
2.1.1.6 Temáticas relacionadas
aos direitos das juventudes consideradas prioritárias para o Brasil
Marista

Debate Geral

Gráfico 7 – Temáticas relacionadas
às juventudes

Acesso às políticas
públicas: saúde, educação,
segurança, habitação,
esporte, cultura e lazer

78%

Inserção socioprodutiva

Educação e direitos humanos
(construção de parâmetros
educativos para as escolas,
educação integral, ensino,
pesquisa e extensão etc.)

44%

Respeito às diversidades:
relações de gênero, étnicas,
religiosas, culturais, sociais,
políticas

67%

Representação em espaços
institucionais (CONANDA,
CONJUVE, CNAS, etc.).

2.1.1.7 Ações desenvolvidas pelo
Brasil Marista
Gráfico 8 – Ações estratégicas desenvolvidas pelo Brasil Marista citadas pelo colaborador Marista

17%

50%

67%

83%

89%

50%

Participação social e política

89%

Violências

89%

Dentre as temáticas consideradas como prioritárias para o Brasil Marista na
área da Juventude foram citadas, por ordem de importância: Violências e
Participação Social e Política, com iguais percentuais (89%); Uso Abusivo de
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Realização de campanhas
institucionais, de caráter
educativo
Monitoramento da
implementação dos direitos
de crianças e adolescentes

67%

Uso abusivo de álcool e
outras drogas
Novas tecnologias/redes sociais

Álcool e Drogas (78%); Acesso às Políticas Públicas e Respeito às Diversidades (ambos com 67%). A Inserção
Socioprodutiva aparece em 50% das
escolhas e Novas Tecnologias/Redes Sociais em 44% das respostas.

Quando indagados sobre quais as ações consideram como fundamentais
no trabalho do Brasil Marista, a Representação em Espaços Institucionais
foi destacada como a mais importante por 89% dos entrevistados. Com
83% das respostas aparece o item Educação e Direitos Humanos (construção de parâmetros educativos para as escolas, educação integral, ensino, pesquisa e extensão etc.); o Monitoramento da Implementação dos
Direitos de crianças e adolescentes, com 67%; e a realização de Campanhas Institucionais, de caráter educativo (50%). 								
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O Dia do Debate Geral20 foi citado
por 17% dos respondentes como
mais importante.
As respostas dos atores estratégicos confirmam a relevância da participação institucional nos espaços
de representação, controle social
e incidência política, por meio de
instâncias variadas, como CONANDA, CNAS, CONJUVE, Conselhos
estaduais e municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente, do

FNPETI e outros fóruns estaduais e
municipais estratégicos.
Para um dos atores, “as ações de
controle social e incidência política
são importantes por causa de sua
dimensão profética e possibilidade
de interferir na construção de ações
mais estruturais e estruturantes”.
Assim também se colocou outro
entrevistado,

De modo fragmentado, o Brasil Marista possui iniciativas que talvez não
alcancem toda a potencialidade que poderiam por serem fragmentadas.
Um movimento em âmbito nacional, para fortalecer nossa atuação em
causas institucionais como essa e outras, certamente teria um impacto
mais efetivo, e geraria resultados de maior profundidade. E a UMBRASIL
deveria ser o berço dessa articulação. Creio que é preciso rever metodologias e processos que efetivamente garantam que essa articulação nacional aconteça e que tais propósitos ganhem força no Brasil Marista.
(PMBSA)

20. O Comitê sobre os Direitos da Criança dedica, anualmente, um Dia de Debate Geral (DDG) para
um artigo específico da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) ou para uma questão dos
direitos das crianças, de acordo com a regra 79 do seu Regulamento de Procedimento. A UMBRASIL
e as Províncias Maristas Brasileiras, por meio de suas áreas de Solidariedade, mobilizam debates
com crianças e adolescentes, sistematizados em um documento para envio à Fundação Marista de
Solidariedade Internacional (FMSI), como forma de contribuição com o Debate em Genebra.

47

Nas respostas sobre Monitoramento da Implementação dos Direitos de Crianças e Adolescentes
vale destacar as recorrentes menções feitas pelos entrevistados do
nível estratégico sobre o CADÊ
Brasil21 – Relatório de Monitoramento dos Direitos da Criança e
do Adolescente,22 CADÊ Paraná –
Relatório Crianças e Adolescentes
em Dados e Estatísticas,23 como
também Observatório da Juventude e Observatório das Juventu-

des,24 como importantes iniciativas desenvolvidas no âmbito do
Brasil Marista.

As respostas dos atores
estratégicos confirmam a
relevância da participação
institucional nos espaços
de representações, controle
social e incidência política.

21. O CADÊ Brasil representa importante ferramenta para incidência política e controle social, propiciando
maior possibilidade de visibilidade do trabalho realizado pela Instituição, tanto no âmbito nacional,
quanto internacional, além de ser uma oportunidade para que o Brasil Marista se torne uma referência na
compilação de dados, com enfoque nos direitos da criança e do adolescente e reafirme seu importante
papel no contexto da garantia dos Direitos Humanos, em especial, da criança e do adolescente.
22. Iniciativa desenvolvida em parceria com o Centro de Pastoral e Solidariedade, Faculdades de Educação
e Serviço Social da PUC/RS e a Coordenação de Pastoral da Rede Marista.
23. O CADÊ Paraná - Crianças e Adolescentes em Dados e Estatísticas-, é uma Plataforma digital que reúne
informações sobre a situação dos direitos humanos de meninos e meninas dos 399 municípios do
Estado do Paraná. Com a ferramenta é possível visualizar, comparar e analisar dados oficiais sobre
Saúde, Educação, Legislação, Habitação, Cidadania, Demografia, Economia e Justiça. A partir do
conhecimento e utilização desses dados, os profissionais responsáveis pela gestão e execução das
políticas de atendimento terão melhores condições para avaliar, planejar e desenvolver ações que
beneficiem a população infantojuvenil conforme suas reais prioridades.
24. O Observatório das Juventudes da PUCPR, por meio da plataforma, busca promover um ambiente
acadêmico-prático de estudos e pesquisas em juventudes, favorecendo espaços de participação e
produção de conhecimento com consequente incidência sobre a realidade. Desenvolver, por meio
da educação, todas as dimensões do ser humano, dando continuidade a missão de São Marcelino
Champagnat, fundador do Instituto Marista, para promoção de uma juventude solidária, protagonista,
com valores, comprometida com a cidadania e com o conhecimento científico, inserida na realidade,
portadora de esperança e transformadora da sociedade.
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No item Campanhas Institucionais, a mais citada pelos respondentes foi
a Defenda-se!,25 considerada fundamental devido tratar da violência sexual, que constitui um dos temas que mobiliza a Igreja Católica; a campanha pela redução da maioridade penal também foi muito destacada
pelos entrevistados. Importante ressaltar o envolvimento para além dos
muros da instituição, reforçando a identificação do compromisso social
como um dos mais importantes atributos requeridos em um perfil de
colaborador Marista.
2.1.1.8. Posicionamento Institucional
O percentual de atores estratégicos que declara conhecer o posicionamento institucional do Brasil Marista, apesar de significativo (78%), se contrapõe aos 22% distribuídos equitativamente entre
aqueles que afirmam não conhecer e os que não sabem informar.
Sabe-se que a investidura a esse nível de gestão supõe uma introjeção dos princípios orientadores e uma posição proativa no processo
de tomada de decisões estratégicas como parte da função, especialmente no que concerne à liderança no processo de discussão e
definição de missão, valores, visão e dos objetivos da organização a
curto, médio e longo prazos.
Dos entrevistadosm, 56% acreditam que as ações de Direitos Humanos repercutem/incidem nas políticas públicas, enquanto 44% opinam que esse
impacto se dá parcialmente.
25. Trata-se de uma iniciativa da Rede Marista de Solidariedade (RMS), por meio do Centro Marista
de Defesa da Infância. A campanha contribui com as políticas de enfrentamento à violência
sexual contra crianças e adolescentes, especialmente no campo da prevenção, ao promover
a autodefesa de meninos e meninas contra o abuso e a exploração sexual por meio de vídeos
educativos.
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Um dos atores estratégicos ouvidos destacou, ainda, “a necessidade
de criar maior articulação entre as três províncias do Brasil Marista
como um todo, visando maior efetividade na atuação na área de Direitos Humanos e Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens”.
Uma das gestoras entrevistadas registra sua satisfação “pela possibilidade do Brasil Marista ter um documento institucional norteador
de uma proposta de atuação na área de Direitos Humanos”, complementando que considera relevante o trabalho de incidência nos
espaços sociais e políticos. Para ela, “atuar numa perspectiva de Advocacy talvez traga mais benefícios e mais perspectivas para a caminhada Marista”.
2.1.1.9. Participação/Protagonismo
Com relação ao Protagonismo, este tema vem, a cada dia, se afirmando como essencial para a ampliação da participação individual e social
– de forma efetiva de crianças, adolescentes e jovens –, inclusive em
instâncias de decisões políticas, o que favorece a legitimação das ações
institucionais voltadas para esses segmentos. Nesse sentido, a totalidade dos entrevistados (100%) considerou a importância dessa prática
nos espaços institucionais Maristas.
Ao ser indagado sobre a elaboração de Diretrizes de DH no âmbito do
Brasil Marista um dos entrevistados assim se expressou: [...] ”esse documento precisa corresponder a esse anseio, sobretudo dos jovens, de
realmente serem protagonistas”, e complementa:
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2.1.1.10 Principais dificuldades apontadas em relação à abordagem ou
encaminhamento de casos de violações de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes

[..] fazemos documentos muito interessantes, temos programas interessantes, mas essa coisa de ser protagonista... Porque você precisa aprender a ser protagonista. É algo que se
aprende, e que precisa fazer parte da educação das pessoas,
dos cidadãos jovens e adolescentes. Acho que esse documento vai estabelecer as diretrizes, mas não pode dar diretrizes, por
exemplo, só para atuação com as unidades sociais. [...] nós somos uma instituição que educa e, às vezes, vamos de um extremo a outro. Às vezes a gente quer educar só para as atitudes e os valores. Em outro momento a gente quer educar com
conteúdos destituídos desses significados, que são os valores,
as utopias, e que é a própria essência da nossa missão. Então,
garantir esse diálogo é garantir que as pessoas não falem pelos
jovens, mas que os jovens sejam educados para viver, aflorar e
exercer o seu protagonismo. [...] mas não é tão fácil viver isso
na prática ou transformar isso em prática educativa com intencionalidades muito claras.
(Gestora)
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Gráfico 9 – Principais dificuldades
Conhecimento mais aprofundado sobre conceitos
relacionados às diferentes modalidades de violências
cometidas contra crianças e adolescentes.

17%

Pouca apropriação dos mecanismos e instrumentos de
denúncias nos casos de violação de direitos

17%

Desconhecimento sobre o papel da escola na
detecção e notificação dos casos de violações contra
crianças e adolescentes

22%

Fragilidade do Sistema de Garantia de Direitos

Desconhecimento sobre o Sistema de Garantia de
Direitos e o papel da Rede de Proteção

39%

22%

Como maior dificuldade apontada pelos atores estratégicos no exercício de suas funções, em relação à abordagem, denúncia ou encaminhamento de violações de Direitos Humanos de crianças e adolescentes aparece com mais ênfase a Fragilidade do Sistema de Garantia de
Direitos (39%), seguida pelo Desconhecimento sobre o Papel da Escola na Detecção e Notificação dos casos de violações contra crianças e
adolescentes (22%), em seguida, Pouca Apropriação dos Mecanismos e
Instrumentos de Denúncias nos casos de violação de direitos e de Conhecimento mais aprofundado sobre conceitos relacionados às diferentes modalidades de violências cometidas contra crianças e adolescentes
(ambos com 17% das indicações).
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Ressalte-se a preocupação do Instituto Marista em orientar as províncias para a construção de programas, instrumentos e/ou procedimentos, como, por exemplo, o Código de Conduta e, especialmente, o Protocolo da Criança Segura, com o objetivo de orientar como identificar e
enfrentar questões relacionadas à violência sexual.
2.1.1.11 Principais Desafios relacionados aos direitos das crianças, adolescentes e jovens para implementação de diretrizes para o Brasil Marista
Gráfico 10 – Principais desafios
Participação protagônica de crianças,
adolescentes e jovens

72%

Articulação intra e interinstitucional

Foram destacados como maiores desafios relacionados aos direitos
das crianças, adolescentes e jovens para a implementação de diretrizes
para o Brasil Marista, por ordem de importância: Participação protagônica de crianças, adolescentes e jovens (72% das respostas); Adesão efetiva dos gestores (61%); Articulação intra e interinstitucional (56
%); Formação continuada sobre o tema e monitoramento das ações e
dos indicadores e avaliações (ambos com 50%); Cultura organizacional
(44%) e Perfil dos atores (28%).
No que concerne aos desafios institucionais, duas entrevistadas trazem
suas preocupações no que diz respeito à necessidade de alinhamento de conceitos e práticas, especificamente entre as três províncias, no
sentido de assegurar a unidade na diversidade:

56%

Monitoramento das ações e dos
indicadores e avaliações

50%

61%

Adesão efetiva dos gestores

Formação continuada sobre o tema

50%

[...] reconheço o desafio de trabalhar na área de DH, é algo para
além da área da Solidariedade e que precisa ter resultados concretos... reconheço também que há contradições na gestão/
governança e, por isso, é importante traçar um itinerário e fazer
uma reflexão sobre as nossas próprias práticas. [...] temos uma
diversidade muito grande, boas iniciativas, mas também alguns
retrocessos enquanto Brasil Marista.
(RMS)

Perfil dos colaboradores

Cultura organizacional
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28%

44%
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Um dos atores estratégicos entrevistados destaca três pontos ao tratar
de desafios institucionais para uma atuação coerente com os princípios
e valores Maristas:

A primeira é uma vontade institucional, é uma opção institucional para fazer acontecer. Segundo, as pessoas precisam ser encantadas por essas perspectivas e precisam ser formadas. Nós
temos ícones na militância, na pesquisa, na questão dos Direitos
Humanos, mas esse acervo humano não está à disposição de
forma organizada, em programas, em processos e em equipes.
Então, não adianta, por exemplo, a gente fazer um documento e
não capacitar essas pessoas. Vejo, por exemplo, que os nossos
professores, que estão nas salas de aula, precisam ser capacitados. Porque, se continuar assim, teremos uma aula de matemática e depois vamos para aula dos Direitos Humanos. E isso não
funciona assim. Precisamos reunir, de alguma forma, articular os
recursos, sobretudo os recursos humanos, capacitados, que tem
expertise e que tem pesquisa nessa área. E o terceiro é a formação de todos, sem distinção: Irmãos, Leigos(as), os que estão na
gestão e também na sala de aula.
(Gestora)

Nas escutas realizadas com os atores estratégicos, é imperioso destacar
a preocupação de todos com relação à necessidade de alinhamento entre a missão e a gestão, em termos da compreensão do que seja o trabalho do Brasil Marista na área de Direitos Humanos, conforme se observa
na fala a seguir pontuada:
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[...] o que nós estamos falando aqui é de uma possibilidade de
organizar melhor essas intencionalidades e ter também uma
abordagem institucional para trabalhar isso de forma muito
mais contundente.
(Gestora)

Para alguns entrevistados desse
segmento, um dos grandes problemas a serem superados é o
nível de autonomia de cada Província e, neste sentido, apontam a
elaboração do Planejamento Estratégico como uma das mais importantes iniciativas na busca desse alinhamento para a realização
de um trabalho de forma mais integrada, sobretudo em relação ao
eixo Defesa dos Direitos. Na opinião de um dos gestores “temos
de entender cada região do Brasil,
a diversidade que temos e identificar as demandas que são comuns

nesta área para trabalhar com força com as três províncias”. Para
ele, “a realidade pode ser distinta,
mas existem pontos comuns, que
devem ser trabalhados em nível
macro com as diretrizes aliadas à
UMBRASIL”, e complementa destacando que “existem muitas experiências que podem ser trocadas em comum, entendendo que
trabalhar em rede é melhor do que
trabalhar só na minha região ou só
com o meu ponto de vista”.
Reconhecidamente, cabe aos atores estratégicos a prerrogativa de
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atuar em uma perspectiva macro, de liderança e gestão, o que justifica e
supõe a incorporação e prática dos valores compatíveis com os Direitos
Humanos e apropriação da filosofia e missão Maristas, como pode ser
observado nos resultados obtidos no estudo.

2.1.2.2 Perfil requerido para o colaborador Marista alinhar sua prática
às diretrizes de Direitos Humanos
Gráfico 12 – Perfil requerido – principais atributos
Experiência de trabalho com
crianças, adolescentes e jovens

2.1.2 Análise dos Dados Primários – Atores
Institucionais do Nível Tático

Abertura para novas experiências e
diálogos
Experiência na área de Direitos
Humanos

2.1.2.1 Perfil

57%
22%

Capacidade de trabalhar em equipe

26%

Liderança democrática

Gráfico 11 – Perfil
87%

57%

22%

61%

57%

39%

Iniciativa, disponibilidade e
proatividade
Espiritualidade

43%
20%

Testemunho de fé e coerência

Masculino

De 36 a
50 anos

Branca

Compromisso Social

74%

Conhecimento em Direitos Humanos

74%

Pós-Graduação

O perfil dos atores do nível tático apresenta como principais características: a maioria pertencente ao sexo masculino e de cor branca (57%),
sendo 26% da cor parda e 13% preta; 61% estão situados na faixa etária
de 36 a 50 anos e 22% entre 26 a 35 anos; quanto à escolaridade, 87%
com pós-graduação e 13% concluíram a graduação. Tal perfil, quando
comparado ao quadro de atores estratégicos, difere na distribuição e
predominância de gêneros e se aproxima na faixa etária, na cor e na
qualificação acadêmica.
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61%

Sensibilidade e empatia

43%

Foram destacados como principais atributos necessários a um colaborador Marista alinhado às diretrizes de Direitos Humanos: o Compromisso
Social e o Conhecimento em Direitos Humanos, ambos com 74% das
opções de respostas, cada um; seguidos por 61% que indicaram o Testemunho de Fé e Coerência (também destacado por 56% das respostas dos
estratégicos) e de 57% que optaram pela competência socioemocional
Abertura para Novas Experiências e Diálogos como parte de um perfil
desejável, também indicada por 72% dos atores em nível estratégico.
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O Compromisso Social foi também ressaltado como um importante atributo pela maioria expressiva dos estratégicos (89%), conforme analisado
no item anterior.
2.1.2.3 Processos Formativos: Participação na área de Direitos Humanos

dentre as quais devem ser destacadas: concepção, planejamento e coordenação de cursos em DH; participação em seminários temáticos e em Cursos
de Direitos Humanos na Infância e Juventude; eventos internacionais (Fórum
Social Mundial; Cúpula dos Povos Rio + 20, por justiça social e ambiental; Fórum Mundial dos Direitos Humanos etc.), entre outros.

Gráfico 13 – Participação em formações e movimentos na área de
Direitos Humanos

2.1.2.4 Documentos Referenciais em DH
2.1.2.4.1 Gerais

65%

65%

35%

35%

61%

39%

Indagados inicialmente acerca da importância de conhecer os instrumentos legais que tratam das temáticas relacionadas aos Direitos Humanos,
a quase totalidade dos atores táticos (96%) respondeu afirmativamente,
demonstrando uma sensibilidade e abertura para uma maior apropriação.
Gráfico 14 – Nível de conhecimento do colaborador Marista sobre documentos que respaldam as políticas de Direitos Humanos

Participação em
formações sobre DH
Não

Participação em formações
sobre Direitos das Crianças
e Adolescentes

91%

Participação em movimento
ou trabalho ligado à questão
de Direitos Humanos

83%
70%

65%

Sim

52%

52%
43%

Nas questões relativas à atuação pessoal em Direitos Humanos na acepção mais ampla, 63% responderam positivamente. No tocante à formação
na área, 65% afirmam ter participado de Formações, o mesmo percentual
repetindo-se quando se trata de formação voltada para DCA.
A maioria declara que a sua atuação institucional está diretamente ligada a
área de Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens, ratificando um
bom nível de envolvimento na participação de processos de formações nesta
área. Os que sinalizaram participação trazem contribuições bem importantes,

59

30%

30%

30%
17%

0%

Declaração
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(2013)

Conheço e utilizo
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É recorrente o apelo por
mais formações para a
comunidade educativa para
que a defesa dos direitos
seja incorporada na conduta
profissional dos atores.

Dentre os instrumentos legais
mais conhecidos e utilizados destaca-se o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), referenciado
por 91% dos atores táticos, seguido da Constituição Federal (83%),
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) (70%) e da
Declaração sobre os Direitos da
Criança (DDCA), indicado por 65%
dos entrevistados. Outros documentos que foram ainda citados,
com 52% das escolhas, o Estatuto
da Juventude e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (CDC). Esses dados sugerem
uma familiaridade dos atores institucionais entrevistados, com esses documentos.
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A propósito, uma das sugestões
trazidas por um dos entrevistados
refere-se à necessidade de “retomar o ECA e o Estatuto da Juventude nos processos de formação
para que possam balizar o trabalho em nossas unidades”.
Como mencionado na questão anterior, fica bem evidente o nível de
interesse desses atores em ampliar o
conhecimento na área de DH, respaldado pelo conjunto de experiências pessoais e profissionais, sobretudo pela militância na área social.
Um dos entrevistados sugere a criação de um Curso de Especialização a
Distancia em DH, preferencialmente
em encontros presenciais, oportunizando a participação de representantes do Brasil Marista em instâncias de controle social. É recorrente
o apelo por mais formações para a
comunidade educativa para que a
defesa dos direitos seja incorporada
na conduta profissional dos atores.

2.1.2.4.2. Documentos Institucionais que referenciam o trabalho do Brasil Marista
Gráfico 15 – Nível de conhecimento do colaborador Marista sobre documentos
que referenciam o trabalho do Brasil Marista
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Com relação aos documentos
produzidos no âmbito institucional Marista, o mais conhecido e
utilizado é o Projeto Educativo
do Brasil Marista, representando
87% das respostas, seguido por
dois documentos apontados com
o mesmo percentual de 78%: XXI
Capítulo Geral – Com Maria, ide
depressa para uma nova terra! e o
Plano Estratégico do Brasil Marista – 2015 a 2021.

Um dos entrevistados
destacou a importância de
ampliar o conhecimento
sobre o que a instituição faz
e sobre seus documentos
norteadores para melhor
compreensão do horizonte
que vislumbra alcançar na
área de DH.

o conhecimento sobre o que a instituição faz e sobre seus documentos norteadores para melhor compreensão do horizonte que vislumbra
alcançar na área de DH.
2.1.2.5 Temáticas relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes
Gráfico 16 – Temáticas relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes consideradas prioritárias para o Brasil Marista

Acesso às políticas públicas: saúde,
educação, segurança, habitação,
esporte, cultura e lazer

83%

Uso abusivo de álcool e outras drogas

O documento que contém as Diretrizes da Ação Evangelizadora
para o Brasil Marista aparece com
74% das indicações referentes ao
conhecimento e utilização, enquanto Caminhos da Solidariedade, contemplado com 52% das
respostas e o Código de Conduta
da Rede Marista, com 43% dos entrevistados também os indicando
como conhecidos e utilizados na
prática institucional.
Dos atores institucionais de nível
tático, 30% declararam conhecer
mas não utilizar o documento Caminhos da Solidariedade, o mesmo
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ocorrendo para 22% dos entrevistados no tocante às Diretrizes e
Direcionamentos para a Rede Marista de Solidariedade.
Aparecem como não conhecido
por 48% dos entrevistados o documento Advocacy: ciclo de implementação para a Rede Marista
de Solidariedade e, com igual percentual de respostas (39%, cada),
o Código de Conduta da Rede
Marista, publicado pela PMBRS e,
o mais recente, Políticas de Representação Institucional do Brasil Marista. Um dos entrevistados
destacou a importância de ampliar

48%
30%

Novas tecnologias/redes sociais
Meio ambiente

35%

Adolescentes autores de atos
infracionais

30%
35%

Aprendizagem profissional
Inclusão e acessibilidade
Gravidez na adolescência
Violências

57%
22%
57%

Dentre as temáticas relacionadas aos Direitos Humanos das Crianças
e Adolescentes (DHCA), os atores táticos ressaltaram como prioritárias,
com 74% das respostas múltiplas, o Acesso às Políticas Públicas, seguida da Inclusão e Acessibilidade e da Violência, ambas com 57% de indicações; Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas (48%), Meio Ambiente e
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Aprendizagem Profissional (com 35%, cada uma), Adolescentes Autores
de Atos Infracionais e Novas Tecnologias/Redes Sociais, selecionadas
por 30% dos entrevistados. A Gravidez na Adolescência foi citada por
22% dos respondentes.

Em menor escala foram citadas Novas Tecnologias/Redes Sociais com
39% das escolhas e a Inserção Socioprodutiva (26%). Observa-se que
o Acesso a Políticas Públicas e Violência foram considerados prioritários para os três segmentos entrevistados.

2.1.2.6 Temáticas relacionadas aos direitos das Juventudes

2.1.2.7. Ações desenvolvidas pelo Brasil Marista

Gráfico 17 – Temáticas relacionadas aos direitos das juventudes consideradas prioritárias para o Brasil Marista

Gráfico 18 – Ações estratégicas desenvolvidas pelo Brasil Marista citadas
pelo colaborador Marista
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35%
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Monitoramento da implementação
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26%

70%

57%
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As temáticas relacionadas aos direitos das juventudes, comportando
respostas múltiplas, referem-se ao Uso Abusivo de Álcool e Outras
Drogas (70%) e, com o mesmo percentual a Violências; Acesso às
Políticas Públicas, apontada por 65% dos entrevistados; seguidas de
Respeito às Diversidades (61%) e Participação Social e Política (57%).
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66

Indagados acerca da importância atribuída às ações desenvolvidas pelo
Brasil Marista, foram indicadas por 78% dos entrevistados Educação e
Direitos Humanos e Representação em Espaços Institucionais; 70%
destacaram as ações de Monitoramento da Implementação dos Direitos de Crianças e Adolescentes e 35% reportaram-se às Campanhas,
de caráter educativo, realizadas pela instituição e 17% citaram o Dia do
Debate Geral.
Para os atores táticos, a presença Marista nos espaços de controle social
e de incidência política é de fundamental importância para visibilidade
do trabalho da instituição, seja como membros efetivos do CONANDA
e CNAS ou pela atuação efetiva em fóruns nacionais e internacionais.
No item Campanhas institucionais foram destacadas as seguintes ações:
Maristas contra a Redução da Maioridade Penal e a Defenda-se! A campanha Marista contra a Descriminalização do Aborto também foi mencionada. Dentre os projetos, foram citados: Educação e Direitos Humanos; as iniciativas do IMAS e IMS; a Missão Marista de Solidariedade e o
Programa de Voluntariado AVESOL. A proposta de implantação do componente curricular Educação em Direitos Humanos para o 9º ano do
Ensino Fundamental foi citada, de forma recorrente, pelos entrevistados.
Observa-se pouco conhecimento sobre o Balanço Social, um instrumento que socializa as experiências e ações institucionais, e que deveria
ser mais conhecido e divulgado junto aos atores.
2.1.2.8 Posicionamento Institucional
A maioria dos atores táticos ouvidos declara conhecer o posicionamento institucional sobre a promoção e defesa dos direitos das crianças e
adolescentes, existindo ainda um percentual significativo (17%) que desconhece e de 4% que não souberam informar, o que surpreende pelo
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Para os atores Táticos,
a presença Marista nos
espaços de controle social
e de incidência política é de
fundamental importância
para a visibilidade do
trabalho da instituição.

fato de estes entrevistados ocuparem funções que exigem um conhecimento mais aprofundado da
instituição.
Destes, 43% afirmam acreditar
que as ações desenvolvidas pelo
Brasil Marista repercutem/incidem nas políticas públicas. Em
questão anterior, 78% dos entrevistados destacaram a Representação em Espaços Institucionais
como a mais importante ação desenvolvida, ao lado da Educação
e Direitos Humanos. Observa-se
que os entrevistados reconhecem que a organização Marista
aporta conhecimento, com uma

vasta produção de documentos
e promove o fomento e a participação em movimentos, redes e
fóruns – nacionais e internacionais – o que, certamente, contribui para incidência das suas ações
nas políticas públicas.
2.1.2.9 Participação/Protagonismo
A expressiva maioria de resultados
afirmativos (92%) acerca da importância da Participação protagônica de crianças, adolescentes
e jovens nos espaços institucionais Maristas confirma a indicação
dessa estratégia como um primeiro desafio (48%), qual seja, o
de assegurar o protagonismo de
crianças, adolescentes e jovens na
implementação de diretrizes para
o Brasil Marista.
Nesse segmento (nível tático), resultou evidente a preocupação
em relação ao estímulo para uma
maior e mais qualificada participação de adolescentes e jovens,
tendo sido citadas as seguintes
sugestões:
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• Realizar Fóruns com os jovens de
diversas áreas sociais, no debate da violência juvenil; inserção
sistematizada de atividades curriculares de Direitos Humanos,
nas escolas e em outras localidades de áreas carentes.

• Dar continuidade aos momentos de discussão com os jovens
sobre os Direitos Humanos, por
meio de videoconferência.

• Trabalhar com o adolescente
sobre o que é ser cidadão, sobre
o voto, a importância de ter representação no Congresso Nacional, e a responsabilidade de
cada um, nas ações que pode
trabalhar para com os excluídos.

2.1.2.10 Principais Dificuldades

• Fortalecer a atuação dos Centros
Maristas de Juventude (CMJ).

Gráfico 19 – Principais dificuldades
apontadas em relação à abordagem, denúncia ou encaminhamento de violações de Direitos Humanos de crianças e adolescentes

Conhecimento mais aprofundado sobre conceitos
relacionados às diferentes modalidades de violências
cometidas contra crianças e adolescentes.

Desconhecimento sobre o papel da escola na detecção
e notificação dos casos de violações contra crianças e
adolescentes

Desconhecimento sobre o Sistema de Garantia de
Direitos e o papel da Rede de Proteção

Fragilidade do Sistema de Garantia de Direitos
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2.1.2.11 Principais Desafios
Gráfico 20 – Principais desafios relacionados aos direitos das crianças, adolescentes e jovens para implementação de diretrizes para o
Brasil Marista

9%

Pouca apropriação dos mecanismos e instrumentos de
denúncias nos casos de violação de direitos

A Fragilidade do Sistema de Garantia de Direitos aparece como a maior
dificuldade enfrentada em relação à abordagem, denúncia ou encaminhamento de violações de direitos de crianças e adolescentes, na opinião de 43% dos atores do nível tático, seguida da Pouca Apropriação
dos Mecanismos e instrumentos de Denúncias, relatada por 13% dos
entrevistados. Observa-se que os entrevistados atribuem a dificuldades
de ordem externa quando referem-se à fragilidade do SGD e a causas
internas, quando se reportam ao pouco domínio instrumental na questão. São ainda citados, em menor escala (todos com 9% das respostas):
Desconhecimento sobre o SGD; O Papel da Escola na Detecção e Notificação e Maior Aprofundamento Conceitual acerca das modalidades
de Violências.
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São apontados, pelos atores táticos, como maiores desafios relacionados aos direitos das crianças, adolescentes e jovens para implementação de diretrizes para o Brasil Marista: em primeiro lugar (48%), assegurar
o Protagonismo de Crianças, Adolescentes e Jovens, seguido próximo
pela Adesão Efetiva dos Gestores (43%). Foram escolhidos, por ordem
de prioridade, em respostas múltiplas, os itens: Articulação Interinstitucional (35%); Monitoramento das Ações, dos Indicadores e Avaliações
(30%). Aparecem ainda como desafios a Cultura Organizacional e o Perfil
dos Atores, correspondendo cada um a 26% das escolhas e a Formação
Continuada sobre o tema, indicada por 22% dos respondentes.

O perfil dos atores de nível operacional tem como características marcantes a composição preponderante de pessoas do sexo feminino, correspondendo a 62% do total de 92 entrevistados; 49% se autodeclaram
de cor branca, seguidos de perto pela cor parda (37%) e em relação à
idade, estão distribuídos basicamente nas faixas etárias de 35 a 50 anos
(46%) e de 26 a 35 anos (42%). Com relação à escolaridade, constata-se
que a maioria possui pós-graduação (60%) e 25% concluíram o curso
superior, enquanto 9% não o completaram.

Depreende-se das contribuições dos atores institucionais de nível tático,
que há uma grande receptividade ao trabalho com Direitos Humanos e
uma firme compreensão sobre o universo Marista, características que
podem ser potencializadas e valorizadas no desenvolvimento de ações
nesta área, sobretudo considerando o perfil de alto nível de escolaridade
e militância desse segmento em DH.

Gráfico 22 – Participação na Área de Direitos Humanos
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e Adolescentes

Participação em movimento
ou trabalho ligado à questão
de Direitos Humanos

Sim

Pós-Graduação

72

No tocante à questão dos Direitos Humanos, a maioria, representando 55%, expressou não ter
participado, em nível pessoal ou
profissional, de ações específicas
nessa área diferentemente do resultado apresentado em relação
ao envolvimento com ações relacionadas aos direitos de crianças e
adolescentes. As respostas parecem não estar alinhadas, demandando análise mais aprofundada,
mesmo em se tratando de atores
em nível operacional, para necessária aproximação com a missão
institucional e ao “jeito Marista de
buscar sinergias para uma educação emancipadora e integradora

É expressivo o número de
demandas dos entrevistados
por oferta de mais
formações/capacitações na
área de DH, inclusive para
imersão de novos atores nos
valores Maristas.
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que atenda aos interesses da sociedade no âmbito educacional,
social, cultural e outros, garantindo a defesa e a promoção do direito da infância, da adolescência
e dos jovens” (UMBRASIL, Relatório Social, 2014). Correlacionando
à questão anterior, verifica-se que
há uma potencialidade a ser trabalhada no sentido de sensibilizá-los
e envolvê-los nas questões mais
afeitas aos Direitos Humanos.
Quando reportados especificamente para a formação em Direitos Humanos de crianças e adolescentes, as respostas se dividiram
equitativamente, significando que
a metade (50%) do quadro de atores possui alguma formação nessa área.
É expressivo o número de demandas dos entrevistados por oferta de mais formações/capacitações na área de DH, inclusive para
imersão de novos atores nos valores Maristas. De forma especial, os
atores de nível operacional apontam a necessidade de formação

via EAD para educadores e demais profissionais, como também a realização de videoconferências, aproveitando toda a estrutura já existente
na organização.
Por outro lado, sugerem que esses processos formativos, com destaque ao aprofundamento sobre o ECA e uma maior apropriação sobre
o SGD, utilizem diferentes estratégias metodológicas, tais como grupos
de estudo; troca de experiências com outras províncias (intercâmbios
de experiências acadêmicas e sociais em DH), além de disponibilização
de material de apoio pedagógico para discussão de práticas nas salas de
aula. Há, ainda, uma interessante proposta de fortalecimento da formação acadêmica (lato e stricto sensu) por meio de parceria com a PUC,
como forma de promover um permanente debate acerca da educação
em Direitos Humanos.
Relevante também a proposta feita por outro entrevistado, que trata da
elaboração de um documento orientador nesta área:

Construir um documento Marista de orientações e sugestões que
sirva tanto para o apoio didático para professores e professoras em
sala de aula, como para orientação geral diante de temas contundentes e polêmicos na sociedade (ex. direito dos refugiados; extermínio das juventudes negras; tráfico de pessoas; violência contra a
mulher; homofobia; trabalho infantil etc.).
(Entrevistado, Nível operacional, da UNBEC/UBEE-CM PIO X)
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2.1.3.3 Documentos referenciais Direitos Humanos
Gráfico 23 – Nível de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e Estatuto da Juventude
36% 39%

39%
22%

16%

2.1.3.4 Contribuições para Promoção e Defesa dos Direitos de
Crianças, Adolescentes e Jovens

12%

4% 4%

1%

Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA)

Estatuto da Juventude

Não conhece

Insuficiente

Bom

Excelente

Os atores operacionais assim se
colocam frente ao nível de conhecimento do ECA: 16% têm um alto
conhecimento, 39% situam-se na
faixa de bom, seguidos de perto de
36% dos respondentes que afirmam
ter um conhecimento razoável desse relevante documento, tendo os
8% restantes manifestado terem conhecimento insuficiente ou não conhecerem esse instrumento legal.
Quando opinam sobre o Estatuto da
Juventude, a tendência se reverte,
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26%

devem ser avaliados como pouco
satisfatórios, requerendo um maior
aprofundamento na discussão de
seus conteúdos e aplicações pelo
fato de lidarem com essa questão
no cotidiano institucional.

Razoável

correspondendo a 34% de respostas aos dois níveis mais baixos de
conhecimento, 39% a um razoável
conhecimento e 26% se situando
no bom e apenas 1% afirmando ter
um nível mais alto (excelente).
Os resultados apresentados em relação ao nível de conhecimento e
apropriação desses dois importantes documentos do marco regulatório de proteção dos direitos da
infância e da juventude, por parte dos profissionais entrevistados,

Indagados acerca da contribuição que podem dar, a partir do
trabalho que desenvolvem na organização Marista para a defesa e
promoção do direito de crianças,
adolescentes e jovens, a maioria
expressiva de 96% respondeu afirmativamente, denotando uma afinidade e abertura para a questão.
A leitura das respostas dadas pelos
atores operacionais em relação ao
nível de participação em formações e/ou experiências acumuladas nesta área revela um grande
potencial, que merece ser aproveitado pelo Brasil Marista. Dentre
outras, a maioria dos profissionais
reporta participar de conselhos de

A leitura das respostas
dadas pelos atores
operacionais em relação
ao nível de participação em
formações e/ou experiências
acumuladas nesta área
revela um grande potencial,
que merece ser aproveitado
pelo Brasil Marista.

direitos e/ou setoriais, como também possui um histórico de desempenho na área social, além de
inúmeras participações em cursos
e seminários voltados à defesa dos
direitos de crianças, adolescentes
e jovens.
Constata-se, nas respostas colocadas pelos atores entrevistados, que há
uma ambiência favorável de respeito
aos Direitos no universo Marista, que
merece ser cultivada e potencializada, por se coadunar com a filosofia e
práticas referenciadas pelos paradigmas orientadores da instituição.
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2.1.3.5 Principais Dificuldades
Gráfico 24 – Principais dificuldades apontadas em relação à aborda
gem, denuncia ou encaminhamento de casos de violações de Direitos
Humanos de crianças e adolescentes
Conhecimento mais
aprofundado sobre
conceitos relacionados às
diferentes modalidades de
violências cometidas contra
crianças e adolescentes

Pouca apropriação dos
mecanismos e instrumentos
de denúncias nos casos de
violação de direitos

Desconhecimento sobre
o papel da escola na
detecção e notificação dos
casos de violações contra
crianças e adolescentes

4%

3%

3%

Fragilidade do Sistema de
Garantia de Direitos

Desconhecimento sobre
o Sistema de Garantia de
Direiros e o papel da Rede
de Proteção

Não soube responder
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18%

7%

93%

A maior dificuldade apontada refere-se à Fragilidade do Sistema de
Garantia de Direitos, com um total de 18% das respostas, seguidas
do Desconhecimento sobre o SGD.
As demais respostas concentram-se nas seguintes opções: Conhecimento mais aprofundado sobre
Conceitos relacionados às diferentes modalidades de Violência, citado por 4% dos entrevistados e com
o mesmo percentual de 3% A Pouca Apropriação dos Mecanismos e
Instrumentos de Denúncias nos casos de Violações contra Crianças e
Adolescentes e o Desconhecimento do Papel da Escola na Detecção dos casos de Violações contra
Crianças e Adolescentes, conforme prevê o art. 245, ECA, já citado.
Chama atenção o percentual de
93% dos entrevistados que declararam não saber responder a esta
questão, o que pode representar
um dado relevante, tendo em vista tratar-se de situações que merecem maior apropriação dos atores
para intervenções mais qualificadas
na proteção aos direitos de crianças, adolescentes e jovens.

Os atores operacionais
trouxeram algumas
contribuições adicionais que
merecem ser incorporadas
ao diagnóstico.
Os atores operacionais trouxeram algumas contribuições adicionais que merecem ser incorporadas ao diagnóstico, pela
relevância das propostas, a seguir explicitadas:
• Trabalhar de forma lúdica, dinâmica e protagonista com os
estudantes/educandos, mesmo
reconhecendo que já existem
essas práticas, mas precisam ser
planejadas de forma multidisciplinar e com formação continuada à temática em discussão
para garantir a efetivação dos
Direitos Humanos.
• Ampliar os espaços de discurso
dos direitos da criança e adolescente, envolvendo-os nos
debates e na construção de
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políticas que garantam seus direitos (pequenos fóruns; rodas
de conversas, além de garantia como matéria curricular nas
escolas).
• Criar um dia para conscientização dos alunos sobre o tema DH.
• Abordar o tema em todas as fases do educando, respeitando
cada uma, como, por exemplo,
trazer de forma lúdica essas informações para a primeira fase
do fundamental através de filmes educativos e pesquisas,
entre outras ações, permitindo
que o trabalho obtenha melhor
resultado, quando o educando
chegar à segunda fase.
• Realizar Festivais, como a Mostra de Arte e Cultura para troca
de experiências; e promover Fórum de discussões na web.
Especificamente em relação a alguns aspectos institucionais, alguns dos entrevistados operacionais assim se expressaram:
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• Priorizar e enfatizar a importância do respeito aos Direitos
Humanos, a partir de um documento/diretriz da rede Marista,
propiciando um tempo de estudos e um maior cuidado com
a temática.
• Fomentar a incidência política
ainda mais nas unidades. O envolvimento e a inserção da comunidade educativa nos órgãos
de controle social podem tornar
os resultados ainda mais expressivos. A participação na defesa e
promoção dos Direitos Humanos, seja em nível nacional, estadual e/ou municipal, é de suma
importância para monitorar a democracia representativa e enaltecer a democracia participativa.
• Alimentar de modo mais sistemático a rede de informações no
âmbito das Províncias Maristas,
pensando mais profissionalmente
este espaço como disseminador
das políticas públicas de governo e
da sociedade (por exemplo, quais
têm sido a pauta e os temas dis-

cutidos no CONANDA e quais têm
sido a postura e o posicionamento
de nossa representação Marista?).
• Promover a atuação de maneira articulada com movimentos
e instituições, nacionais e internacionais, a fim de promover a
defesa de direitos das crianças,
adolescentes e jovens no Brasil e
nas Américas (atuação em rede)
• Instituir uma campanha personalizada, que associe os ideais
de São Marcelino à garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes, ressaltando, assim, o
que é notório, as percepções e
ações de um santo homem visionário, o que reforçaria nosso diferencial enquanto escola
cristã, todo pautado na ressigni-

ficação dos valores tão poucos
vivenciados pela sociedade, mas
tão essenciais na formação do
cristão e cidadão que respeita,
acolhe e compreende o outro.
Algo que fosse vivenciado em
todas as unidades, no mesmo
período, para dar força e visibilidade ao movimento.
Do exposto, constata-se que há
uma identificação dos atores institucionais de nível operacional com
o trabalho cotidiano do Brasil Marista, a partir de seus fundamentos
e práticas, necessários a um fazer
profissional sintonizado e sensível
aos Direitos Humanos, essenciais
àqueles que militam diretamente
com o público sujeito das ações
educacionais desenvolvidas em
seus espaços institucionais.

2.1.4 Análise de Dados Primários – Famílias
A inclusão da família como parte do público-sujeito do estudo deveu-se
ao reconhecimento de seu papel como matriz significativa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter dos indivíduos e espaço onde
são absorvidos os primeiros saberes e criados os laços de solidariedade.
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A Constituição Federal do Brasil, no
artigo 226, explicita essa importância
quando declara que: “a família, base
da sociedade, tem especial proteção do Estado”, ratificando, assim,
o artigo 16, da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que traduz
a família como sendo o núcleo natural e fundamental da sociedade, e
com direito a proteção da sociedade
e do Estado. No Brasil, tal reconhecimento se reafirma especialmente
nas seguintes legislações: Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA),
Estatuto do Idoso e na Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS), entre
outras.

Sabe-se que a estrutura familiar vem
sofrendo, historicamente, transformações, algumas destas oriundas das
crises de valores26 do mundo globalizado. No entanto, ela permanece
imprescindível enquanto instituição
normativa dos valores iniciais a toda
vida humana e ao processo de aprendizagem de seus componentes – notadamente crianças, adolescentes e
jovens – razão pela qual a integração
da escola com a família é essencial.

O perfil das famílias entrevistadas está assim configurado: maioria quase
absoluta (92%) pertence ao sexo feminino; a faixa etária concentra-se no
intervalo de 36 a 50 anos, representando 81% dos entrevistados, a maioria (62%) se declarando de cor branca e, em relação à escolaridade, 27%
com ensino médio completo. Esse perfil, de um modo geral, reproduz
um modelo de família e de papéis parentais onde, em geral, vai sempre
caber às mães – sobretudo as trabalhadoras e chefes de família –, e,
mais recentemente, às avós, a responsabilidade de acompanhar a criança, especialmente, na escola.
2.1.4.2 Motivos para a escolha de uma Instituição Marista
Gráfico 26 – Motivos para escolha de uma instituição Marista para
colocar os(as) filhos(as)

2.1.4.1. Perfil
Gráfico 25 – Perfíl das Famílias

Outros

92%

8%
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62%

Oferta de
educação de
qualidade

58%

35%
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ou familiares

27%
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De 36 a 50 anos
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26. Importante ressaltar que a família vem apresentando modificações e novas configurações na
sociedade contemporânea. Pode-se perceber que a família nuclear ainda é predominante,
mas cada vez mais surgem “novos” arranjos familiares; novas maneiras de ver e ser família.
Estes novos arranjos baseiam-se mais no afeto e nas relações de cuidado do que em laços de
parentesco) ou consanguinidade. (LOSACCO, 2007)
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Mais da metade dos familiares (58%) afirma ter escolhido a instituição
Marista por reconhecer e buscar uma educação de qualidade, enquanto
35% o fizeram por indicação de amigos ou familiares. Um menor número (8%) indicou outros motivos. A busca pela excelência na educação
vem, cada vez mais, se afirmando como fator determinante para assegurar uma escola socialmente referenciada que tenha como principais
retornos o sucesso escolar e a preparação para a vida.

2.1.4.4. Temas considerados importantes
Gráfico 28 – Temas importantes para discussão em sala de aula ou em
atividades sobre direitos de crianças, adolescentes e jovens
Participação social e política

46%

Respeito às diversidades:
relações de gênero, étnicas,
religiosas, culturais, sociais,
políticas

2.1.4.3 Participação em Trabalho Social
Gráfico 27 – Participação da família em movimentos ou trabalho social
promovidos pela Instituição Marista
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Novas tecnologias/redes sociais
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39%
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61%

Adolescentes autores de atos
infracionais

Aprendizagem profissional

Inclusão e acessibilidade

Das famílias entrevistadas, 31% afirmaram ter participado de iniciativas
Maristas, enquanto 69% responderam negativamente, representando
um percentual significativo ainda distanciado de atividades promovidas pela organização, o que demanda uma análise e intervenção mais
qualificadas.
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Gravidez na adolescência

Violências
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77%

73%

85%
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Os familiares indicaram como temas significativos para discussão em sala de
aula e/ou atividades de Direitos Humanos: o Uso Abusivo de Álcool e Outras
Drogas, apontado pela maioria, correspondendo a 88% dos entrevistados,
seguido de perto (85%) de Violências, enquanto 77% indicaram a Inclusão
e Acessibilidade, 73% a Gravidez na Adolescência e 69% o Meio Ambiente
e, com o mesmo percentual, o Respeito às Diversidades. A Aprendizagem
Profissional foi destacada por 62% dos(as) entrevistados(as). Outros assuntos citados: Adolescentes Autores de Atos Infracionais (54%); Participação
Social e Política (46%) e Novas Tecnologias/Redes Sociais (42%). Nas respostas qualitativas, outros assuntos foram trazidos pelas famílias entrevistadas,
destacando-se, dentre outros, o respeito aos idosos; o respeito e tolerância
com o próximo e sexualidade/sexo seguro e DST/AIDS. É relevante sinalizar
o nível de importância dado aos temas Meio Ambiente; Inclusão e Acessibilidade; e Gravidez na Adolescência com percentuais mais elevados de
escolha do que aqueles destacados pelos demais segmentos.
2.1.4.5 Nível de conhecimento das famílias sobre ações desenvolvidas
pelo Brasil Marista
Gráfico 29 – Conhecimento das ações desenvolvidas pelo Brasil Marista
Nenhuma

3%

Outros (CMDCA)
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Debate Geral 0%
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Educação e direitos humanos
Representação em espaços institucionais
(CONANDA, CONJUVE, CNAS, etc.).
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As respostas assinaladas neste item revelam que 69% dos familiares
afirmam ter conhecimento das ações desenvolvidas pelos Maristas na
área de Direitos Humanos; 19% não sabem acerca dessas ações e 12%
não responderam.
Quando indagados acerca de quais ações desenvolvidas pelo Brasil Marista conhecem, 56% dos familiares referem-se à realização de Campanhas Institucionais, enquanto 28% reportam-se à Educação e Direitos
Humanos e 11% indicam a Representação em Espaços Institucionais.
3% responderam não conhecer nenhuma ação nesta área. Tais resultados sugerem a necessidade de uma maior aproximação escola-família
e a divulgação do trabalho desenvolvido pelo Brasil Marista na área de
Direitos Humanos.
Um dos pontos destacados pelos familiares entrevistados refere-se à
necessidade de uma maior divulgação sobre as ações desenvolvidas
pelas escolas Maristas, principalmente de assuntos relacionados aos
Direitos Humanos, bem como sobre os órgãos que atuam na defesa
dos direitos da criança e do adolescente. Destacam, ainda, a realização
de atividades voltadas à valorização de todos os seres humanos, com
orientações sobre como agir e a quem pedir ajuda nos casos de abusos
de seus direitos. Propõem também uma maior frequência na realização
de atividades de conscientização a respeito das diferenças.
Em relação às campanhas educacionais uma das demandas registradas
ressalta como necessário a realização de trabalho de prevenção sobre
o uso abusivo de drogas.

28%
11%
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2.1.4.6 Participação/Protagonismo
Gráfico 30 – Importância da participação do(a) filho(a) em atividades
que promovam ou defendam os Direitos Humanos nos espaços Maristas

Sim

As manifestações das famílias constituíram significativos retornos e um
reconhecimento das contribuições do Brasil Marista à formação de seus
filhos, da oportunidade de participarem do diagnóstico e de poderem expressar suas opiniões e emitirem sugestões. Tais percepções traduzem
uma visão muito positiva dessas famílias sobre o trabalho educacional e
social desenvolvido pela e na organização Marista, correspondendo a um
nível de credibilidade que deve estimular essa prática comprometida e iluminada por princípios e valores calcados nos Direitos Humanos.

100%

2.1.5 Vozes dos Adolescentes e Jovens: visões e
percepções
A totalidade dos entrevistados (100%) reconhece a importância da participação do(a) filho(a) em atividades relacionadas aos Direitos Humanos nos espaços Maristas, demonstrando a existência de uma potencial
parceria da família no desenvolvimento de ações nesta área pela instituição, que merece ser aprofundada e fortalecida.
Um dos familiares ouvidos demonstrou preocupação quanto às questões
relacionadas ao direito à liberdade de crença e culto religioso, ressaltando
que a instituição deve...
... propiciar que as crianças e adolescentes possam satisfazer suas necessidades de vida religiosa e espiritual, viabilizar o acesso às atividades
de sua religião, bem como o direito de não participar de atos religiosos e
recusar instrução ou orientação religiosa que não lhe seja significativa.
(Mãe de aluno(a) da Escola Marista de Brasília/DF)
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O processo de escuta aos segmentos adolescente e jovem teve por objetivo identificar as suas diferentes visões/percepções acerca do tema
Direitos Humanos, com foco nos direitos de crianças, adolescentes e
jovens, assim como em relação às diretrizes e políticas institucionais a
serem implementadas pelo Brasil Marista nesta área.
Para tanto, foi imprescindível contar com o apoio do GTDDH nos processos de identificação, seleção e mobilização dos adolescentes e jovens vinculados às unidades sociais e educacionais das três Províncias
para a realização da escuta, por meio de videoconferências e/ou reunião por Skype. Foi elaborado um roteiro previamente pactuado com a
UMBRASIL e o GTDDH, contendo perguntas norteadoras centrais, para
subsidiar qualitativamente a participação desses segmentos no diagnóstico institucional. No total, foram ouvidos 24 adolescentes e jovens,
na faixa etária de 13 a 24 anos, observando-se equidade de gênero,
raça e classe social, além de representação por província. As escutas
foram realizadas nos dias 13/08/2015 (PMBCN); 17/08/2015 (PMBSA) e
17/10/2015 (PMBCS).
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Todo o processo de escuta foi acompanhado pela UMBRASIL e por representantes designados por cada uma das Províncias. As escutas foram gravadas,
mediante prévio conhecimento e consentimento dos participantes. Em seguida, o vasto material foi sistematizado e editado para os fins deste Diagnóstico.
2.1.5.1 Pontos Relevantes na Escuta com Adolescentes e Jovens
Quando você ouve falar sobre Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens, o que mais lhe chama a atenção?

... penso que se trata de direito que todas as pessoas
têm, já nascem com esta
condição porque faz parte
da essência humana...
(Jovem PMBSA)

... os DH não existem muito no Brasil
e essa falta tem como consequência
a ineficácia/lacunas das políticas públicas que influenciam muito na vida
dos jovens. Temos uma lacuna que
vai existir na sociedade como um
todo principalmente na questão da
redução da maioridade penal.
(Jovem PMBCN)

Creio que DH foi criado como algo que deve trazer mais igualdade para todos os seres humanos, uma revolução que nos diferencia dos outros animais e nos torna únicos. Traz a ideia de que todos
têm direitos essenciais - liberdade, educação, saúde etc., e que são
direitos que deveriam ser comum a todos e invioláveis.
(Jovem PMBCN)
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... acho que deveriam investir
mais em educação e efetivar
os direitos que não estão sendo cumpridos, como o direito de acesso a uma escola de
qualidade, investir na cidadania
para melhorar a sua formação, acabar com a desigualdade social, melhorar os salários
dos professores e efetivar as
políticas.
(Jovem PMBCN)

... acredito que o Brasil está
muito preocupado em oferecer os direitos a crianças e
adolescentes e buscar outros
caminhos, participo de conferências municipais, mas percebo que infelizmente a maioria
dos participantes jovens não
se interessa pelo tema DH.
(Jovem PMBCS)

... com relação à área de DH, acho que o Brasil tem uma legislação
bem avançada/positivada, mas que só existe de fato na relação estado com o indivíduo, (de forma vertical) e não na relação indivíduo com individuo, principalmente no cotidiano das pessoas (de
forma mais horizontal). Acho que no caso de crianças, adolescentes e jovens a educação é muito deficitária, poucos investimentos
e muita burocracia, questões que impactam diretamente nas propostas de uma educação de qualidade; há muita evasão escolar
(que escola é esta?), sem contar as violências.
(Jovem PMBCS)
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...acredito que há uma falta de entendimento sobre o tema, de
compreensão e discernimento porque todos têm direitos, mas parece que os DH só valem para alguns, acho que ainda há muitos caminhos a percorrer; crianças e adolescentes têm direito a um ensino básico de qualidade porque só com acesso a uma educação de
qualidade é possível avançar para alcançar a cidadania.
(Jovem PMBCS)

A defesa dos direitos de forma global e integral procura fortalecer
a vida e o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
Esse assunto me ressalta que ainda temos que evoluir muito em
defesa dessas pessoas, pois ainda é visível que dependendo do
país, cidade, bairro em que nascemos há expressivas diferenças
nas possibilidades de desenvolvimento.
(Jovem PMBCS)

Você acha que os Maristas se preocupam com os direitos das crianças,
adolescentes e jovens?
...desde sua origem com Champagnat, os Maristas têm uma relação muito forte do trabalho com os direitos da criança e do adolescente, principalmente o trabalho realizado nas instituições/projetos sociais e nos colégios.
(Jovem PMBSA)
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...os Maristas têm muita preocupação com os DH de adolescentes e crianças, principalmente com relação a não
redução da maioridade penal.
Eles nos ajudam a conhecer
quais são os nossos direitos e
direitos de várias formas.
(Jovem PMBSA)

... no Marista, o fato da obra
ser social já entra por esse
lado dos direitos. A gente
prioriza muito não só ter qualidade na educação. A gente
quer ter alegria não só na escola, mas fora da escola também porque queremos que
todo mundo tenha direitos.
(Jovem PMBCN)

...o grêmio é muito importante para que os jovens se sintam representados porque há uma preocupação para que eles tenham
vez e voto. Orgulho-me muito do Marista. Na nossa escola é muito diversificado, tem respeito à diversidade, não criam padrões
nos alunos. Tem até um professor ou outro que fazem piadinhas
sobre a homossexualidade, mas é muito pouco se comparado à
diversidade que temos discutido.
(Jovem PMBCN)
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... a questão da igualdade é muito importante e abrange os Direitos Humanos. Igualdade não é padronização. Temos que valorizar as diversas culturas. A igualdade seria a igualdade de direitos, a legislativa. Temos que partir
das mesmas considerações na formação da criança, com projetos que estão na lei, mas que não são áreas didáticas para conhecimento dos alunos.
(Jovem PMBCN)

...sempre entendi que o carisma Marista é isto – crianças e adolescentes têm direitos, principalmente de estudar, mas precisam conhecer
mais sobre seus direitos.
(Jovem PMBCS)

Recentemente acompanhei a realização de uma campanha pelo direito de brincar, muito legal, mas é importante que aconteçam campanhas mais efetivas como, por exemplo, o estímulo para uma maior
participação dos alunos nas conferências municipais da juventude, incentivando para que a rede dos colégios possa “tocar nas feridas”, discutindo direitos das crianças, adolescentes e jovens. Penso que muito
mais poderia ser feito, falo a partir da minha realidade onde existem
colégios, universidades, mas parecem que são unidades diferentes, e
às vezes a burocracia emperra o diálogo nos trâmites do dia-a-dia e
o trabalho em rede não acontece e não chega à ponta, por isso acho
muito importante a participação dos jovens nos conselhos.
(Jovem PMBCS).
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... este é o fundamento do
trabalho dos Maristas, era o
que Champagnat sempre pregava que a educação é a única forma de melhorar a qualidade de vida das crianças,
adolescentes e jovens.
(Jovem PMBCS).

...acredito que o Instituto Marista tem grande preocupação
com os direitos das crianças, adolescentes e jovens no
mundo e penso que caso um
dia essa defesa dos direitos
não fique claro a missão Marista perde seu sentido e razão
de ser.
(Jovem PMBCS).

Precisamos adequar nossas linguagens e disseminar os projetos
pastorais e sociais. São diferentes realidades sociais (não é uma diferença estrutural), mas são trabalhos diferentes de alunos de colégios e das unidades sociais, mas que devem ser complementares, numa construção conjunta.
(Jovem PMBCS)
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Você conhece alguma ação ou exemplo do trabalho que os Maristas realizam na defesa ou promoção dos DH de crianças, adolescentes e jovens?

... é importante que este tipo de
trabalho não seja realizado apenas nos centros sociais Maristas,
mas também dentro da escola, gostaria muito de trabalhar
como voluntária em um abrigo.
Acho legal também fazer campanhas nas salas de aula, motivando os alunos a se envolverem mais com os problemas
ligados aos Direitos Humanos.
(Jovem PMBSA)

Acho importante incentivar
outros jovens que estudam
nas escolas Maristas, divulgar e
persuadir para que participem
dessas atividades e envolver
mais as famílias porque essas
ações são pouco divulgadas.
(Jovem PMBSA)

Acho muito importante conversar com as famílias, fazer esta interface com os pais. Reforçar as próprias bases que já são fortes
e conscientizar todos a partir da realidade. O que ouço falar das
outras escolas é que a gente tem projetos diversos, que atendem
na área de educação, saúde, conscientização, acompanhamento
familiar. O Marista é dinâmico. Você tem muitas instituições trabalhando, mas fora do estado é difícil saber de outras realidades.
(Jovem PMBCN)
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Conheço muitos atores, pastoralistas, alguns são jovens; sei que
a Comissão Provincial (CS) está pensando estratégias para maior
participação dos jovens; percebo que o Núcleo de Pastoral da
PUC é muito fechado, um ambiente bem diferenciado dos Maristas, e apresenta dificuldades de ver o que ocorre lá fora; destaco
o trabalho da Missão Solidariedade, com experiências formativas muito boas; infelizmente, não conheço experiências de outras
províncias e acho que há muito falha de comunicação; falta talvez
uma Comissão Nacional da Juventude, que foi uma demanda dos
jovens (acho que em 2010), mas não visualizo nenhum esforço
para que isto se concretize; o processo de escolha dos jovens para
participação nas comissões também me parece falho, nem sempre eles nos representam na UMBRASIL, de forma ideal e direta.
(Jovem PMBCS)

Conheço alguns trabalhos com adolescentes, a Pastoral Juvenil promove muitos encontros (missões) e possibilita uma maior proximidade com crianças e adolescentes que precisam de esperança, principalmente em regiões de muita vulnerabilidade para que possam ter
uma melhor perspectiva de vida. O trabalho da missão é muito localizado, mas é muito importante para as formações internas; o trabalho
dos centros sociais é muito bom porque oferece uma visão diferente
do futuro. Não conheço outros trabalhos e tenho interesse em conhecer também as possibilidades de intercâmbio, como também ouvir depoimentos de jovens sobre ações que realizam.
(Jovem PMBCS)
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Conheço muito pouco do que as outras províncias realizam com
os jovens, não tenho ideia desta realidade no Brasil Marista, mas
acho que é um desafio unificar, pois cada um tem seu “jeito de ser
Marista”, é difícil padronizar as ações pelas realidades diferenciadas, mas penso que é importante ter diretrizes/ linhas gerais sobre
o trabalho com os jovens para que os objetivos a serem alcançados sejam únicos. Destaco a Missão Solidária [...] acho que estes
trabalhos deveriam ser mais divulgados, embora nos colégios sejam mais conhecidos, mas lá fora não há divulgação, acredito que
um trabalho mais contínuo pode beneficiar as comunidades.
(Jovem PMBCS)

... posso ver diversos sinais e ações dos Maristas nesse trabalho de
defesa dos direitos, alguns deles são: a posição do Brasil Marista
contra a redução da maioridade penal, o trabalho feito pelos centros sociais Maristas espalhados pelo Brasil, que trabalham com
as crianças em regiões onde muitos de seus direitos são subtraídos, as diversas discussões em defesa do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e muitos outros. Fora do Brasil, temos diversos
exemplos, como o trabalho com as crianças, adolescentes e jovens na Síria, que tem seus direitos enormemente suprimidos, entre outros tantos trabalhos.
(Jovem PMBCS)

97

O grande desafio é a questão da visibilidade, como provocação,
porque existem os espaços, mas precisam mudar as linguagens
para os jovens, para uma construção conjunta nestes espaços de
participação política que extrapolam a sala de aula. Importante
criar referências, mas é sempre um desafio – adequação do discurso ao exemplo, inclusive na representação institucional.
(Jovem PMBCS)

Você já teve alguma experiência ou presenciou, no ambiente escolar, algum tipo de discriminação ou preconceito? De que forma você reagiu?

... estas situações são normais ocorrer na rotina escolar e estamos
aprendendo a lidar com estes problemas, sobre como compreender as diversidades para aceitar e respeitar o outro, mas também
com liberdade para concordar e expor suas opiniões. A escola é
um lugar que a gente vive mais do que em casa, é importante não
ultrapassar os limites e tentar ajudar, sem agredir, agir com muita
responsabilidade sobre o que vamos passar para os nossos filhos.
Acho importante que os Maristas prossigam com as diretrizes a
serem lançadas para que as próximas gerações possam contribuir
com estes novos rumos. Considero muito importante conhecer o
que está sendo discutido sobre direitos e deveres.
(Jovem PMBSA)
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O Marista mostra aos alunos que
todos são humanos e que todos devem respeitar os colegas
e amigos. [...] no dia a dia a gente
percebe brincadeiras machistas,
feministas, mas a relação é muito tranquila, nada que chegue a
ferir a dignidade do outro.
(Jovem PMBCN)

[...] há muitas atitudes machistas, racistas e homofóbicas,
por isso acho que o maior desafio, não só dos Maristas, é
dar espaço/voz para crianças,
adolescentes e jovens, escutar
sempre para que apoiar o empoderamento, não só falar, mas
acatar também suas sugestões.
(Jovem PMBCS)

2.1.5.2 Sugestões Apresentadas pelos Adolescentes e Jovens
Na fala institucional não percebo isto, mas nas práticas sim.
Para acabar com estes preconceitos precisamos ter: contato
e vivência com as diferentes
realidades; incluir estes temas
nos currículos escolares e ter
mais serviços de acompanhamento dos alunos (como cuidar e educar nossos alunos).
Somos instruídos a trabalhar
com estas realidades, principalmente nos colégios a questão do Bulliyng, a proposta
do contato pode ser uma das
formas de enfrentar o preconceito, mas é importante saber
como prevenir, dar orientações
no campo pedagógico.
(Jovem PMBCS)

O colégio não é perfeito, mas o clima é bom/familiar e sabemos
que devemos respeitar os outros. Aqui é bom de conviver, às vezes tem coisa entre colegas, mas que não pode ser considerado
Bulliyng, como apelidos, brincadeiras.
(Jovem PMBCN)
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• Maior divulgação das ações; mais participação dos jovens nos projetos e maior aproximação com jovens de outras Províncias que desenvolvem projetos sociais; maior envolvimento das famílias, mas
não só divulgação como também mostrar o que acontece em cada
Província. (Jovens PMBSA)
• Realizar atividades extracurriculares em conjunto e com objetivos
em comum, principalmente o trabalho dos conselheiros e das políticas públicas; ter a pedagogia do Marista mais forte no cotidiano
das escolas e na formação de futuros profissionais, exercer esta
pedagogia é fundamental; ter mais espaço de debate. Reconhecer
que o acadêmico é importante, mas ter debates sobre atualidades
são importantes também porque estamos integrados na sociedade;
efetivar mais os projetos de DH para maior participação e capacitação dos jovens para denunciar as violações de direitos que não
estão de acordo com os DH. (Jovens PMBCN)
• Promover encontros com outras províncias, intercâmbios para
abrir e estimular a realização de ações sociais com as comunidades, possibilitando uma maior troca de experiências entre os
jovens; ampliar e melhorar o trabalho com as comunidades para
maior identificação do carisma Marista, este é o maior desafio, se
fazer conhecer, aprimorar o fluxo de comunicação e criar instrumentos que possam favorecer o compartilhamento das experiências; ter mais formações sobre DH para entender melhor e ouvir o
depoimento das pessoas porque é mais forte na prática. (Jovens
PMBCS)
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Destaque para a opinião de um dos jovens sobre os desafios da Pastoral
Juvenil Marista

Hoje temos alguns pontos a serem repensados e que precisam ser
colocados em prática. Primeiramente, acredito muito na metodologia Marista de educação integral e a PJM tem um enorme desafio de
pensar em abranger todos esses campos necessários para essa atuação, principalmente a questão do “eu com a sociedade” e do “eu
com Deus”. Temos caminhado em alguns aspectos sobre a sociedade, mas ainda encontramos alguns discursos muito superficiais e em
que cada dia busca-se uma maior profundidade e posicionamento
mais efetivo do jovem da PJM, além de um discurso e prática cada
vez mais alinhados com o Jesus libertador que acreditamos. A questão com Deus tem a ver com o Deus que mostramos para os jovens,
o Deus que faz tudo por mim e que não fica calado perante as injustiças sociais, ou o Deus que está junto, mas eu tenho que fazer a minha parte e me posicionar a favor da vida, independente de que vida
esteja sendo violada. Esse é outro desafio, como mostrar esse Deus
que Marcelino acreditou dentro de uma diversidade imensa da PJM.
(Jovem PMBCS)

O estudo possibilitou perceber os olhares e percepções dos distintos
públicos que compõem o universo institucional e de forma especial assegurou a escuta de adolescentes e jovens. É essencial considerar cada
participação na elaboração do documento de modo a ter representados
os anseios e as principais demandas identificadas que realmente traduzam a maneira de ser Marista.
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2.2 LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS
QUE REFERENCIAM AS AÇÕES DO BRASIL
MARISTA NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.
O carisma Marista inspirado por Marcelino Champagnat é a base dos
diversos documentos internacionais e nacionais relativos aos Direitos
Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens. Tais documentos são
orientados pela Doutrina Social da Igreja e por outros importantes documentos eclesiais. Neste sentido, o Instituto Marista produziu um expressivo conjunto de documentos que referencia a sua atuação nesta área,
merecendo destacar as seguintes publicações:
a) XXI Capítulo Geral – Com Maria, Ide Depressa para uma Nova Terra
– A Missão Marista num Mundo Novo: Propostas de Ação (2009)
Este documento, elaborado durante o XXI Capítulo Geral do Conselho Geral do Instituto Marista, realizado em 2009, pode ser considerado
como uma das publicações mais importantes já produzidas pelos Maristas. Trata-se de documento voltado à atuação no campo dos Direitos
Humanos das crianças, adolescentes e jovens.
A “nova terra” de uma autêntica renovação do Instituto exige uma verdadeira mudança de coração. Ao discorrer sobre os princípios relacionados à missão de tornar-se uma presença fortemente significativa entre
as crianças e jovens pobres. (p. 27), o documento convoca a todos(as)
a observar, nas Unidades Educacionais, Sociais e Pastorais, propostas de
ação, com o objetivo de intensificar a atuação Marista na proteção integral das crianças e adolescentes, a saber:

102

1. Promover os direitos das crianças e jovens, empenhando todos os âmbitos de nosso Instituto na defesa desses direitos, ante os governos, as
organizações não governamentais e outras instituições públicas.
2. Fortalecer nosso apostolado educativo como lugar de evangelização
onde se fomentam os valores humanos e cristãos, bem como a integração da fé e da vida.
3. Traçar programas, em cada região, para formar pessoas aptas a se especializarem na evangelização de crianças e jovens e que trabalhem
com eles.
4. Incluir em todos os programas de formação, seja para irmãos, seja
para leigos(as) Maristas, o acompanhamento de experiências que os
sensibilizem, ante as necessidades das crianças e dos jovens pobres.
5. Formar comunidades internacionais e interprovinciais, abertas aos Irmãos e Leigos(as)/as Maristas, para atender a novos campos de missão de fronteira.
6. Desenvolver estruturas, a partir do Conselho geral, para coordenar
e orientar as redes da missão Marista em todo o mundo, bem como
elaborar um plano de iniciativas nessa área, a ser incrementado nos
próximos oito anos.
7. Fortalecer a Missão Ad Gentes na Ásia, e estendê-la a outras regiões
nas quais o discernimento nos faça ver a necessidade.
8. Estabelecer, em apoio à nossa missão, um serviço de voluntariado
Marista, cujos membros se disponham a atuar em nossos campos
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de apostolado, que o necessitem, e estejam dispostos a
mobilizar-se em situações de
emergência.
b) Projeto Educativo do Brasil
Marista para a Educação Básica
(2010)
Elaborado com base nos apelos
da I Assembleia Internacional da
Missão Marista e do XXI Capítulo
Geral, o Projeto Educativo do Brasil Marista: nosso jeito de conceber a educação básica (UMBRASIL,
2010) é fruto de uma construção
coletiva, dialógica e dinâmica de
gestores, educadores e Irmãos das
três Províncias brasileiras. Busca consolidar a missão educativa
no Brasil, estabelecendo unidade
e identidade de políticas educacionais Maristas, sem desconsiderar as experiências, as trajetórias e as diferenças das Províncias
e das próprias escolas Maristas.
Preconiza o direito a “uma educação evangelizadora, uma educação comprometida com a solidariedade e a transformação social,

atenta às culturas e ao respeito
ao meio ambiente, uma educação sem discriminação, criadora
de espaços para aqueles que dela
carecem” (2010; p. 14).
c) Caminhos da Solidariedade
Marista nas Américas: Crianças e Jovens com Direitos
(2012/2013)
Este documento, direcionado às
Américas, foi elaborado como resposta concreta aos lineamentos
do XXI Capítulo Geral, reafirma
que cabe à instituição Marista, esteja onde estiver, “ser experta em
evangelização e (...) ser experta na
defesa dos direitos das crianças e
dos jovens” (322).
A publicação apresenta os cenários socioeconômicos e culturais
das políticas públicas e da violação dos direitos de crianças e jovens das Américas, além de abordar e analisar temas relacionados
às infâncias e juventudes, em suas
diferentes interfaces. Contempla,
ainda, referências institucionais,
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eclesiais e internacionais de solidariedade,27 que remetem à concepção
de crianças e jovens como sujeitos de direitos, à escuta de suas vozes
e ao compromisso com os que estão em situação de vulnerabilidade
pessoal e social; à atuação em rede e à incidência política; um estilo de
solidariedade fiel ao sonho de São Marcelino; ao protagonismo de crianças e jovens, dentre outros. Temas relevantes relacionados às infâncias
e juventudes são indicados como referenciais para o trabalho Marista
nas Américas, tais como: Direitos Humanos (327 e 328); Educação (329
e 330), Pobreza (331 e 332); Meio Ambiente (333 e 334); Trabalho (335);
Saúde (336 e 332); Gênero (338 e 339); Violência (340 e 341); e Diversidade Étnico-racial (342).
d) Diretrizes e Direcionamentos para a Rede Marista de Solidariedade
(2012)

Este documento recupera uma história de realizações e se posiciona
em relação ao horizonte futuro com atitude resiliente, a fim de recriar,
ressignificar, refundar e inovar presenças e metodologias socioeducativas voltadas à defesa e à promoção dos direitos de crianças e jovens.
Propõe, ainda, o efetivo engajamento de todos por uma sociedade mais
justa, considerado como um compromisso cristão e Marista. Para tanto,
afirma que,
A proposta Marista precisa romper barreiras territoriais, somar esforços com outros atores eclesiais, ecumênicos, laicos, governamentais,
empresariais e da sociedade civil organizada, adentrando em novas
fronteiras onde os direitos das infâncias e juventudes sequer são sinalizados. (p. 27)

e) Diretrizes da Ação Evangelizadora para o Brasil Marista (2013)
Essas diretrizes designam um conjunto de princípios, conceitos, ideias e
aspirações gerais que contribuem para qualificar os esforços sociais da
RMS, quanto à promoção e à defesa dos direitos de crianças e jovens e
à educação no que diz respeito à solidariedade. Uma nova convocação
é feita aos Irmãos, Leigos(as), e atores no sentido de
[...] envolver suas vidas e se comprometer com a construção de uma
sociedade justa e solidária; afinal, “ir para nova terra com Maria” apresenta implicações, entre elas: partilhar a responsabilidade pela missão, dar prioridade à evangelização e transmitir o carisma a uma nova
geração, em um processo de inculturação da Boa-Nova. (p.10).

27. Capítulo 5 – p. 95 a 99.
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Trata-se de documento que define as diretrizes de evangelização para
o Brasil Marista, como centro e prioridade das atividades apostólicas
ao anunciar Jesus Cristo e a sua mensagem. Nele, reafirma-se que a
presença dos Maristas no Brasil deve ser inspirada por Champagnat
para a continuidade da sua missão, tendo por referência as conclusões do XXI Capítulo Geral. Em especial, chamando-os a ser peritos
em evangelização de crianças e jovens para defesa e promoção de
seus direitos.
No capítulo Desafios e Posicionamentos Maristas na Evangelização, merecem destaque as orientações relativas ao Advocacy pela Promoção
e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens (itens 50 a
53/p.60 e 61) e as diretrizes relacionadas aos Sujeitos da Evangelização,
em especial as constantes nos itens:
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(61) As crianças, adolescentes e jovens, prediletos de Champagnat
são a prioridade da missão evangelizadora Marista, em especial aqueles que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade. (p.66)
(64) Somos convocados a reconhecer e acolher a pluralidade de identidades e modos de ser28 desses sujeitos, o que lhes confere categorias
plurais – infâncias, adolescências e juventudes. Desse modo, é importante compreender essas categorias como fenômenos complexos.
Portanto, torna-se cada vez mais necessária à escuta, a abertura para
o diálogo e a inclusão desses sujeitos como protagonistas. (p.67)

f) Advocacy: Ciclo de Implementação para a Rede Marista de Solidariedade (2013)
Foram também produzidos inúmeros outros documentos pelo Brasil Marista,
considerados como diretrizes de direcionamento, que fazem parte de uma
unidade administrativa no âmbito das Províncias, como, por exemplo, o Advocacy. A Rede Marista de Solidariedade (RMS) assumiu, desde 2010, o Advocacy
como modalidade de atuação no eixo de defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. O documento produzido contém conceito próprio e processo de implementação e monitoramento, chamado de Ciclo do Advocacy.
O Advocacy está pautado e orientado pelo enfoque em Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens, referência fundamental
para o desenvolvimento de iniciativas, intervenções e diálogos a serem estabelecidos, e define, sobretudo, um posicionamento frente à
efetivação dos direitos e ao enfrentamento de sua violação. (p.5)

28. Reportado no documento Projeto Educativo do Brasil Marista: nosso jeito de conceber a
educação básica. Brasília. UMBRASIL, 2010, p. 56-57.
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A RMS vem atuando, de forma efetiva, em espaços estratégicos que
fomentam políticas públicas para
educação infantil, tendo como eixo
estruturante as práticas pedagógicas em desenvolvimento a partir
de um currículo com enfoque em
direitos, como também vem realizando um trabalho de incidência
política em diferentes instâncias de
representação política, como Conselhos, Fóruns e Redes no campo
da promoção e defesa dos direitos
de crianças, adolescentes e jovens.
g) Políticas Institucionais de Proteção Integral (2012/2014)
Em atendimento aos lineamentos
do XXI Capítulo, o Conselho Geral orientou que cada Província
elaborasse Políticas que tornassem os espaços Maristas “Um Lugar Seguro” para seus educandos
e educandas, observando a firme
posição da Igreja Católica em relação ao enfrentamento das violações aos direitos de crianças, adolescentes e jovens. O objetivo foi o
de criar instrumentos orientadores

A RMS vem atuando, de
forma efetiva, em espaços
estratégicos que fomentam
políticas públicas para
educação infantil

para promoção e defesa de direitos por meio de ações preventivas,
de denúncia e de proteção.
Nesse sentido, cada uma das Províncias elaborou um conjunto de diretrizes que, inspirado pela Missão,
Visão e Valores Institucionais, traduz
as expectativas e regras institucionais quanto a comportamentos e
atitudes adequados ao seu ambiente. Em especial, chama a atenção de
todos aqueles que atuam na instituição, junto a crianças, adolescentes
e jovens, no sentido de terem um
cuidado especial para com esse público e jamais permitir qualquer tipo
de abuso ou negligência que possa causar danos físicos, psíquicos e
morais, sobretudo àqueles que estejam sob sua responsabilidade.
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Nesta perspectiva, respeitada a autonomia de cada Província, foram produzidos os seguintes documentos:
• Política Institucional de Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes (PMBCN, 2012).
• Política Institucional de Proteção à Criança e ao Adolescente (PMRS,
2014).29
• Código de Conduta (PMRS, 2014)
• Plano para a Proteção e Defesa das Crianças e Adolescentes (PMBCS, 2014).
h) Políticas de Representação Institucional do Brasil Marista (2014)
Com visão estratégica e de forma colegiada, a UMBRASIL empreende
ações e projetos comuns, que geram conectividade e possibilitam resultados compartilhados; permitem entender as necessidades humanas e
sociais contemporâneas, questioná-las, além de traçar caminhos e modos de enfrentar os problemas do cotidiano.
A instituição também participa efetivamente do monitoramento de políticas públicas, por meio da representatividade em conselhos e fóruns
nas áreas do direito da criança e do adolescente, da educação, da assistência social, da juventude, da economia solidária e outras de sua atuação, na busca por transformações significativas.

29. A partir de 08 de dezembro de 2015, a PMRS passa a se chamar PMBSA.
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Em consonância com as orientações do Instituto Marista para firme
posicionamento também em relação à Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças, Adolescentes e
Jovens, e, com o objetivo de contribuir para mudanças de paradigmas
em torno da efetivação desses direitos, a UMBRASIL divulgou a Política de Representação Institucional
(PRI).
Toda a capilaridade que o trabalho Marista possui no Brasil exigiu
um investimento direcionado para
a construção da PRI, que envolve
ações de relações institucionais e
governamentais, de forma a garantir que o conhecimento acumulado
na diversidade de suas ações possa
reverberar na reflexão sobre con-

Toda a capilaridade que o
trabalho Marista possui no
Brasil exigiu um investimento
direcionado para a
construção da PRI

ceitos de relações com públicos de
interlocução, nos governos e sociedade e Advocacy para a garantia
dos Direitos Humanos de crianças,
adolescentes e jovens, com ênfase
na formulação de políticas públicas
efetivadoras desses direitos.
A UMBRASIL, por meio da área de
Representação Institucional, tem
como uma de suas atribuições coordenar as atividades de representação institucional do Brasil Marista. Com isso, tornou-se necessário
identificar os espaços de articulação e incidência para o exercício
dessa representação, como também os gestores Maristas que, historicamente, veem atuando nesses
espaços. Mais do que isso, tornou-se necessário definir uma política
que aproximasse a missão institucional ao exercício desta atividade,
alinhado aos valores Maristas e à
legislação nacional e internacional.
Assim, a PRI define concepções e
diretrizes para a atuação Marista no
Brasil junto aos parceiros, fóruns,
redes, conselhos e outros grupos.
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O documento propõe, ainda, estratégias e posicionamentos comuns
nas áreas de educação de qualidade; promoção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente; fortalecimento da imagem institucional e vida
consagrada e laicato, além de propor a construção de planos específicos que reconheçam as diferenças dos territórios de ação cotidiana.
I) Guia de Relações e Representações Institucionais (2015)
Esta publicação foi elaborada, de forma conjunta, pela UMBRASIL e a
ABERJE, com o objetivo de aprofundar conceitos e práticas de relações
e representações institucionais. Trata-se de uma ferramenta essencial
para qualificar as ações desenvolvidas nesta área, considerada a relevância do papel desempenhado e já reconhecido da UMBRASIL no campo
do Advocacy e Incidência das políticas públicas.

2.3 LEVANTAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO
BRASIL MARISTA
O Brasil Marista possui uma larga e reconhecida trajetória de ações
estratégicas desenvolvidas na área de Direitos Humanos de crianças,
adolescentes e jovens.
Na perspectiva de validar esses direitos, a UMBRASIL aglutina as mantenedoras do Brasil Marista, em ações concretas, entre elas destacam-se: Mobilização para o Dia do Debate Geral; Curso Educação com
Enfoque em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens;
Formação para Educadores Sociais; Subsídios ao Exame Periódico Universal do Brasil; Grupo de trabalho sobre Direitos da Criança e do Adolescente; Participação nas reuniões do Comitê Permanente do NIÑO
SUR, Encontro das Altas Autoridades em Direitos Humanos dos países
que compõem o MERCOSUR e países convidados; Articulação com a
REDLAMYC; Articulação com o escritório regional da FMSI ConoSur;
Alinhamento e Coordenação das ações voltadas para a participação de
Crianças, Adolescentes e Jovens no universo Marista; e, Coordenação
da elaboração deste Documento.
Um dos objetivos do presente diagnóstico consistiu em conhecer todas
as práticas institucionais, a partir de levantamento das principais ações
realizadas nesta área, tomando por base os cinco eixos que orientam as
Diretrizes ora propostas, alocando-as nas distintas instâncias de atuação, assim distribuídas.
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,
ACÕES
ESTRATÉGICAS
BRASIL MARISTA

UMBRASIL

ACÕES
,
POR EIXOS
PROTEÇÃO, DEFESA E PROMOÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS

Curso Educação com
Enfoque em Direitos
Mobilização para o
Dia do Debate Mundial
Formação para Educadores
Sociais do Brasil Marista

Política Institucional de
Proteção Integral às Crianças
e aos Adolescentes

PROVÍNCIA MARISTA

CENTRo-NORTE

Programa Marista de
Prevenção e Enfrentamento
ao Bullying

Centro Marista Circuito
Jovem/CMCJ
Projeto Cadê Brasil –
Crianças e Adolescentes
em Dados e Estatísticas

Centro Marista Jovem Montagne
(núcleos Campos dos Goytacazes
e Macaé, no Rio de Janeiro)

PROVÍNCIA MARISTA

CENTRO-SUL

Projeto Orçamento Criança (OCA) Centro de Defesa/Rede de Colégios

Estação Casa

PROVÍNCIA MARISTA

SUL-AMAZôNIA

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM/COM/PARA
OS DIREITOS HUMANOS

Centro de Promoção e Defesa
dos Direitos Humanos (CPDDH)
Política Institucional de Proteção
à Criança e ao Adolescente

Novos Campos do Conhecimento –
Educação em Direitos Humanos.
Centro de Formação em
Economia Solidária da Região
Sudeste (CFES Sudeste)
Conteúdos Legais –
Fascículos Temáticos

Programa de Mestrado em Direitos
Humanos e Políticas Públicas e Núcleo
de Direitos Humanos – PUC/PR
Experiência de atuação com currículo
focado em Direitos Humanos do
Centro de Educação Marista Lucia
Mayvone – Florianópolis/ SC

Centro de Referência em Direitos
Humanos – (CRDH)/ Avesol
Café com Direitos e Oficinas formativas
sobre Direitos Humanos nos Colégios e
Unidades Sociais da Rede Marista

AÇÕES POLÍTICAS – INCIDÊNCIA
E ADVOCACY
Subsídios ao Exame
Periódico Universal do Brasil
Grupo de trabalho sobre
Direitos da Criança e do
Adolescente

PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA, DO
ADOLESCENTE E DO JOVEM

DIREITOS HUMANOS
E GESTÃO

Articulação com
a REDLAMYC
Articulação com o
escritório regional
da FMSI Cono Sur

Alinhamento e Coordenação das ações
voltadas para a participação de Crianças,
Adolescentes e Jovens no universo Marista

Coordenação da elaboração
do Documento:
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS:
DIRETRIZES PARA O BRASIL MARISTA

Participação nas reuniões do comitê permanente do NIÑO
SUR, encontro das altas autoridades em Direitos Humanos
dos países que compõe o MERCOSUR e países convidados

Articulação Sociopolítica e Participação Cidadã.
Incidência Política e Cidadania – Participação junto
aos Conselhos, Fóruns e Redes de Proteção, Defesa
e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes
Chá com Prosa: Direitos Humanos em Pauta

Advocacy do Acesso e Permanência no Ensino
Superior - Observatório das Juventudes – PUCPR
Fórum Marista de Defesa dos Direitos
da Criança, Adolescente e Jovem

Incidência Política e cidadania: Participação junto
aos Conselhos, Fóruns e Redes de Proteção, Defesa
e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes
Programa de Assessoramento, Defesa
e Garantia de Direitos – PUCRS
(Aberto à comunidade, Redes, Movimentos Sociais e Controle Social)

Participação na Rede de
Juventude e Economia
Solidária (JUVESOL)

Educomunicação –
Projeto Eco@r Jovem

Infância e Adolescência
Missionária (IAM)

Pastoral Juvenil
Marista (PJM)

Experiência de Participação infantil nas
unidades de Educação Infantil
Experiência de formação de Comitês, comissões
e assembleias na tomada de decisão para gestão
dos Centros Educacional Ecológica

Inserção em Conferências Municipais e
Estaduais, que tenham como objetivo
defender e garantir os Direitos de
Crianças, Adolescentes e Jovens

Rede Brasileira de Comercialização
Solidária - Rede ComSol

Frutos da Floresta

Publicação – Direito à Aprendizagem
e Gestão Democrática: Caminhos Possíveis

Capacitação e formação permanente para
gestores de organizações sociais em
diversas temáticas dos Direitos Humanos,
e para órgãos de defesa dos Direitos da
Criança, realizados pelo CRDH
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Surge para atender à Missão Institucional com foco no Planejamento Estratégico para o Brasil Marista, com vista em assegurar a participação das pessoas em
contextos de vulnerabilidades, fomentar o protagonismo infantojuvenil, trabalhar com parcerias interinstitucionais, qualificar a atuação pela presença,
incidência, posicionamento e representatividade e, sobretudo, ser efetivo na defesa e promoção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens.

PLA

SURGIMENTO DAS DIRETRIZES

A metodologia em construir as diretrizes por
eixos tem como referência a historicidade, a
realidade brasileira, a vivência/experiência, o
estudo de cenário realizado sobre Direitos
Humanos com recorte em crianças, adolescentes
e jovens no âmbito do Brasil Marista.

EIXOS ORIENTADORES

PROTEÇÃO, DEFESA
E PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS
AÇÕES POLÍTICAS –
INCIDÊNCIA E ADVOCACY

PARTICIPAÇÃO/
PROTAGONISMO

Para construção das referidas Diretrizes,
do ponto de vista metodológico, foram
definidos cinco eixos orientadores:

DIREITOS HUMANOS
E GESTÃO

DIRETRIZES DE DIREITOS HUMANOS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NO
BRASIL MARISTA
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“O que é uma diretriz? Diretriz pode ser definida como uma linha
reguladora do traçado de um caminho ou de uma estrada; diretriz
ajuda a indicar a direção, a traçar o caminho a ser seguido. As diretrizes são um marco balizador para todos os planos, projetos e ações
pastorais.” (PMBSA, 2011, p. 11)

s Diretrizes ora propostas respondem, em primeiro lugar, ao Plano Estratégico do Brasil Marista 2015-2021, especificamente ao Objetivo Estratégico 2 – Atuar na defesa e promoção dos direitos das crianças,
adolescentes e jovens, contemplando uma das iniciativas (2.1), que propõe a elaboração e implementação de diretrizes e políticas de defesa
e promoção de direitos articulados com os organismos internos e externos.
Para a construção das Diretrizes, do ponto de vista metodológico, foram
definidos cinco Eixos Temáticos/Orientadores. A escolha por eixo temático é significada como um conjunto de temas que orientam o planejamento de um determinado trabalho, funcionando como um suporte ou
guia. Definir o eixo temático significa limitar os conteúdos abrangidos
pelo assunto principal, não dando espaço para a digressão, ou seja, para
a divagação para outros temas secundários. O sentido figurado do termo
“eixo” é “ideia principal”. Neste caso, a essência do tema a ser tratado.30 Os
eixos foram assim definidos: Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos
Humanos;Formação e Educação em, com e para os Direitos Humanos;
Ações Políticas – Incidência e Advocacy; Participação/Protagonismo e
Direitos Humanos e Gestão. Para cada um dos eixos, disponibiliza-se um
texto orientador, acompanhado de um conjunto de diretrizes a serem
adotadas nos diferentes espaços Maristas.

30. Disponível em: https:<//www.significados.com.br/eixo-tematico/>. Acesso em:21 nov.
2016.
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3.1 EIXOS ORIENTADORES
3.1.1 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos
Humanos
A efetivação dos Direitos Humanos de crianças, adolescentes e
jovens no Brasil é referenciada por
dois instrumentos legais: o ECA31 e
o Estatuto da Juventude.32
O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente,
considerando criança a pessoa até
12 anos incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos.
O Estatuto da Juventude dispõe
sobre os direitos dos jovens, considerados como pessoas com idade
entre 15 a 29 anos de idade. Objetivando não conflitar com as normas de proteção do adolescente, o Estatuto da Juventude prevê
que aos adolescentes entre 15 e 18

anos aplica-se o ECA.
Tanto o ECA quanto o Estatuto da
Juventude dispõem de princípios
e diretrizes gerais que devem ser
observados para implementação
da política pública no que se refere à garantia da proteção integral,
destacando-se, dentre outros: o
reconhecimento da criança, adolescente e jovem como sujeitos de
direitos; a valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de
suas representações; a intersetorialidade das políticas estruturais,
programas e ações; a integração
e articulação em diferentes níveis
(Executivo, Legislativo, Judiciário),
e âmbitos (federal, distrital, estadu-

31. Aprovado pela Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
32. Aprovado pela Lei federal nº 12.852, de 05 de agosto de 2013.
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al e municipal); e a imprescindibilidade da participação da sociedade civil
em todas as questões de interesse de crianças, adolescentes e jovens.
O ECA e o Estatuto da Juventude dispõem sobre os direitos a serem assegurados a esses segmentos populacionais, conforme a seguir assinalado:

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

JOVENS
Direito à Saúde
Direito à Educação

Direito à Vida e à Saúde
Direito à Educação
Direito à Profissionalização e à Proteção ao
Trabalho

Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à
Renda
Direito à Comunicação e à Liberdade de
Expressão

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Direito à Cidadania, à Participação Social e
Política e à Representação Juvenil

Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Direito à Diversidade e à Igualdade

Direito à Cultura

Direito à Cultura

Direito ao Desporto e ao Lazer

Direito ao Desporto e ao Lazer
Direito ao Território e à Mobilidade

Para tornar efetiva a implementação desses direitos, as referidas
legislações propõem a estruturação dos seguintes mecanismos
de operacionalização de políticas,
programas, projetos e ações:
• SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD), proposto pelo ECA,
a partir de três eixos estratégicos:
PROMOÇÃO; CONTROLE e DEFESA/RESPONSABILIZAÇÃO nos
quais são definidas obrigações,
competências e responsabilidades: à família, a obrigação de criar e
educar; ao poder público, a competência para executar e promover políticas públicas capazes de
garantir o atendimento dos direitos assegurados por lei e à sociedade, a responsabilidade de zelar
pelo cumprimento desses direitos;

Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente
Direito à Segurança Pública e ao Acesso à
Justiça

Percebe-se que não há uma alusão direta no Estatuto da Juventude ao
direito à convivência familiar e comunitária, sendo destacadas questões
voltadas à convivência societária e planetária.
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• SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE (SINAJUVE), estabelecido
pelo Estatuto da Juventude, com
prévia definição das competências
da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução
das políticas públicas de juventude.

Pela proposta metodológica do
ECA o eixo Promoção caracteriza-se pelo desenvolvimento da “política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente”. O eixo
Defesa/Responsabilização caracteriza-se pela aplicação de medidas
protetivas; pela proteção juridicosocial e pela garantia do acesso à
Justiça, ou seja, pelo recurso às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal dos Direitos
Humanos, gerais e especiais, da infância e da adolescência. Compõe-se, dentre outras, das seguintes instituições: Conselho Tutelar; Forças
de Segurança (Polícia); Defensoria
Pública; Justiça; Ministério Público; Ouvidorias e Centros de Defesa. No eixo Controle, destacam-se
as ações públicas de promoção e
defesa dos direitos da criança e do
adolescente a partir de espaços de
discussão coletiva, com a participação de órgãos governamentais e
não governamentais, especialmente
os conselhos de direitos; conselhos
setoriais/temáticos; fóruns, comitês
e redes integradas por representantes da sociedade civil.
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Trata-se, portanto, de desenvolver ações articuladas, integradas e participativas, sob a perspectiva de uma tríplice responsabilidade (família, poder público, sociedade), para alcançar a plenitude dos Direitos Humanos
de crianças, adolescentes e jovens.

Para tornar operativas as ações, em relação ao eixo 1, foram estabelecidas as seguintes diretrizes:

Alinhado às diretrizes gerais das políticas públicas brasileiras voltadas
para esses sujeitos, o trabalho desenvolvido pelos Maristas, visivelmente
comprometido com os Direitos Humanos, atua, por meio de unidades
educacionais e sociais, buscando um tratamento digno ao público-sujeito das suas ações, observando assegurar a continuidade da proposta
educativa de Champagnat, ao enfatizar que

a) Capacitação continuada sobre promoção, defesa, controle e Direitos
Humanos de crianças e adolescentes e jovens.

a ação cristã e cidadã das pessoas, capazes de um papel ativo na
sociedade. Isso se concretiza em nossos dias por meio de: i) atenção direta pelas crianças e jovens em diversos serviços, programas e
projetos desenvolvidos pelo Instituto Marista espalhado pelo mundo;
ii) representações e articulações políticas nos espaços instituídos e
redes associadas no âmbito local, nacional e internacional;33 iii) sistematização e construção de conhecimento adquirido pela prática
educativa e do diálogo qualificado com as redes que agem voltadas
para a mesma causa. (Instituto Marista, 2013, item 275, p. 82)

3.1.1 Diretrizes de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

b) Estabelecimento de fluxos de identificação, atendimento e encaminhamento nos casos de ameaça ou violação dos direitos.
c) Parametrização de mecanismos de averiguação de denúncias e de
procedimentos para a notificação compulsória, nos casos de ameaça
ou violação dos direitos.
d) Contribuição na formação e fortalecimento de redes de promoção e
defesa DCA.
e) Promoção de divulgação (interna e externa) sobre os Sistemas de Garantia de Direitos e da Juventude e de seus respectivos fluxos.
f) Participação efetiva das ações de controle social.

Com o intuito de tornar efetivo o compromisso dos Maristas com os
Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens, foram envidados
esforços, pelo Brasil Marista, para o construto de diretrizes institucionais
direcionadas às Províncias do Brasil, de modo a estimular, favorecer e
materializar a vivência plena dos direitos desses sujeitos.

g) Monitoramento e avaliação das práticas das unidades e empreendimentos em consonância com os marcos legais.

33. A Instituição Marista tem status consultivo na Comissão de Direitos Humanos da ONU, por
meio da Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI).

125

126

3.1.2 Formação e Educação em/com/para os Direitos
Humanos34
“Se fosse apenas para ensinar as ciências humanas aos jovens, não
haveria necessidade de Irmãos: bastariam
os demais professores. Se pretendêssemos ministrar apenas a instrução religiosa, limitar-nos-íamos a ser simples
catequistas. O nosso objetivo, contudo, é mais abrangente. Queremos educar as crianças, isto é, instruí-las sobre os
seus deveres, ensinar-lhes como praticá-los, infundir-lhes o espírito
e os sentimentos do cristianismo, os hábitos
religiosos, as virtudes do cristão e do bom cidadão. Para tanto, é preciso que sejamos educadores, vivamos no meio
das crianças e que elas permaneçam muito tempo conosco.”
Marcelino Champagnat35

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, já no seu preâmbulo36 recomenda que a promoção dos Direitos Humanos deva ser
realizada por meio da educação e do ensino.

34. Concepções extraídas do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2008,
pag. 25/26), e adaptadas pelo GTDDH.
35. UMBRASIL, 2010, p. 03.
36. A ASSEMBLÉIA GERAL proclama a presente DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIRETOS
HUMANOS como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com
o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente
esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a
esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva,
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios
sob sua jurisdição.
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O Brasil, após a redemocratização, vem ratificando Tratados e Convenções Internacionais e avançando na construção de instrumentos
de tutela e promoção dos Direitos Humanos, que, dentre outras medidas, culminou na aprovação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), das Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos (DNEDH) e do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(PNEDH).
Os referidos documentos são resultados de uma articulação institucional entre a UNESCO, Ministério da Educação e da então Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República,37 sob a coordenação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos.
Eles foram elaborados em conformidade com o Programa Mundial de
Educação em Direitos Humanos das Nações Unidas no designo de alcançar escolas de educação básica e ensino superior.
O Projeto Educativo do Brasil Marista reporta ao documento final da 2ª
Assembleia Internacional da Missão Marista,38 elaborado em atenção às
urgências do XXI Capítulo Geral, que qualifica o direito à educação atribuindo-lhe as seguintes características:
[...] “uma educação evangelizadora, uma educação comprometida com
a solidariedade e a transformação social, atenta às culturas e ao respeito
ao meio ambiente, uma educação sem discriminação, criadora de espaços para aqueles que dela carecem.” (UMBRASIL, 2010; p. 14)

Nesta perspectiva, é reafirmado o
compromisso da instituição na promoção da cultura de respeito aos
Direitos Humanos, ao recomendar a
participação dos estudantes em “atividades que transcendem o âmbito
dos interesses individuais e familiares, propiciando vivenciar a sensibilidade, a corresponsabilidade e a alteridade”. Essa proposta pedagógica
reconduz à vocação de Marcelino
Champagnat inspirando uma Escola em Pastoral:39 um espaçotempo40
do anúncio, do testemunho e da
comunhão; da compaixão pela humanidade; e do compromisso com
as causas da justiça e da paz.
A educação em, com e para os Direitos Humanos deve ser considerada um dos eixos fundamentais da
educação básica e superior, permeando o currículo, a formação inicial e
continuada da comunidade educa-

tiva, o projeto político-pedagógico,
os materiais didático-pedagógicos,
o modelo de gestão e os processos
de monitoramento e avaliação.
A educação revela-se espaço fértil
e profícuo de efetivação de direitos, pois é um direito que habilita
a acessar direitos. Nesse sentido, a
Educação, em, com e para os Direitos Humanos é um dos eixos
que integram as Diretrizes de Direitos Humanos do Brasil Marista,
ora apresentadas.
A educação em Direitos Humanos é aquela que se faz segundo
os critérios dos Direitos Humanos,
ou seja, que integram nas práticas
educativas os conteúdos, atitudes
e comportamentos orientados pelas premissas e princípios dos documentos e instrumentos de DH
constituídos em nível nacional e

39. UMBRASIL, 2010, p. 67.
37. Atualmente, Ministério dos Direitos Humanos vinculada ao Ministério da Justiça e
Cidadania.
38. Realizada em Nairóbi, Quênia, 2014.
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40. Espaçotempo é um continuum que se refere ao espaço e ao tempo de modo inter-relacionado. Nessa
perspectiva, é necessário pensar fatos, processos, fenômenos e situações-problema considerando
simultaneamente as especificidades espaciais e temporais. Ou seja, tudo – fatos, eventos, fenômenos,
processos – acontece em espaços e tempos precisos e determinados. (UMBRASIL, 2010, p. 26)
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internacional. Nesse sentido, ela
ensina pela teoria, mas, sobretudo,
pela prática.
A educação com Direitos Humanos
é aquela que entende que os Direitos
Humanos são capazes de conferir à
educação uma estratégia teórica e
metodológica que colabore para o
cumprimento dos ideais educativos,
com vistas na formação plena e cidadã dos indivíduos em sua dignidade própria. Trata-se de reconhecer,
em primeiro lugar, que a educação
já é um direito e que, em segundo
lugar, os demais Direitos Humanos
colaboram para que a educação se
realize enquanto tal.

em assegurar que a sua vocação
nata em promover os direitos de
crianças, adolescentes e jovens
possa ser viabilizada por todos
aqueles que trabalham e se identificam com a filosofia que norteia a organização.
3.1.2.1 Diretrizes para uma Educação em, com e para os Direitos
Humanos
a) Promoção de formações contínuas em Direitos Humanos
voltadas a Irmãos, Leigos(as),
gestores, atores e comunidade educativa nos diferentes
espaços de atuação do Brasil
Marista.

A educação para os Direitos Humanos é aquela que educa para o
respeito às normas e aos princípios
desses direitos e que colabora para
que os sujeitos envolvidos compreendam, apreendam e pratiquem Direitos Humanos em seu cotidiano.

b) Desenvolvimento de metodologias coerentes com a pedagogia e o carisma Maristas, com
vistas na Promoção, Proteção e
Defesa dos direitos de crianças,
adolescentes e jovens.

As diretrizes constantes do eixo
2, a seguir relacionadas, refletem o empenho do Brasil Marista

c) Viabilização dos ambientes educativos, como espaçotempos
para a construção e consolida-
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ção da cultura de Direitos Humanos, coerentes com os seus valores e
princípios.
d) Estímulo ao desenvolvimento da alteridade, da autoestima, da autoconfiança e do protagonismo no processo de formação dos sujeitos
de direitos.
e) Promoção do acesso e permanência ao ensino de qualidade, bem
como o exercício pleno da cidadania, considerando a diversidade
cultural e ambiental, a equidade (étnicorracial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual,
de opção política, de nacionalidade e pessoas com deficiência).
f) Garantia do caráter transversal, da relação dialógica entre os diversos atores sociais e do desenvolvimento de processos metodológicos
interdisciplinares, participativos e de construção coletiva, utilizando
múltiplas linguagens e materiais didáticos contextualizados
g) Implementação das matrizes curriculares do Brasil Marista considerando os conhecimentos historicamente construídos sobre os Direitos Humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional
e locais, utilizando abordagens interdisciplinares, cooperativas e contextualizadas.
h) Adesão às agendas e calendários locais, nacionais e internacionais de
Direitos Humanos, desenvolvendo ações de divulgação, mobilização
e sensibilização.
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3.1.3 Ações Políticas – Incidência e Advocacy41
A atenção e a atuação em prol da Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens do Brasil Marista são
recomendações presentes nos documentos institucionais, em especial no
XXI Capítulo Geral e nas “Vozes do Fogo”,42 elaborados em consonância
com os marcos legais internacionais e nacionais dos Direitos Humanos.
Os desafios nessa área são inúmeros e necessitam de intervenções permanentes e conjuntas, o que motiva a articulação em rede de atores
de diversos movimentos, tais como os sociais, políticos e religiosos, as
redes interorganizacionais - como as redes de atenção às crianças, aos
adolescentes e aos jovens. Esses atores, de maneira coordenada, devem
buscar as melhores estratégias para incidir nos casos de ameaça e violação de direitos e para contribuir na elaboração de políticas públicas mais
efetivas e que contemplem todas as realidades, independente do território, etnia/raça, gênero, orientação sexual e deficiências.

“Quando se abandonam as zonas de conforto, impulsionados a proclamar
e construir o Reino de Deus, vai-se ao encontro das periferias do nosso
mundo”,40 desta maneira o Brasil Marista busca contribuir efetivamente para
a transformação desse mundo, a fim de torná-lo um lugar seguro, justo e
digno para todos/as, prioritariamente para crianças, adolescentes e jovens.
41. Atividade realizada por um indivíduo ou por um grupo, visando influenciar a elaboração de leis e políticas,
assim como decisões de alocação de recursos orçamentários dentro dos sistemas e instituições políticas,
sociais e econômicas. Pode ser motivado por princípios morais, éticos, religiosos ou simplesmente para
proteger interesses. Pode incluir diversas atividades que uma pessoa ou organização realiza, incluindo
campanhas de mídia, relações públicas e realização de pesquisas de opinião. (Guia de Relações e
Representações Institucionais, UMBRASIL e ABERJE, São Paulo, 2015 p. 8)
42. INSTITUTO MARISTA, VOZES DO FOGO: Mensagem da II (2ª) Assembleia Internacional da Missão
Marista, Nairóbi, 2014.
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O Advocacy é aqui entendido “como a luta por uma causa, por meio da
conscientização da sociedade, da capacitação de agentes transformadores, da mobilização da população e do acompanhamento da atuação do
poder público”. (GRUPO MARISTA, 2012, p. 46)
A atuação em Advocacy, segundo Scherer (2011), busca dar respostas
concretas para demandas e temáticas que necessitem de maior visibilidade e incidência na elaboração e implementação de políticas.
A atuação é exercida, na maioria das vezes, pelas organizações não
governamentais e movimentos sociais e acarreta a necessidade de
negociação direta com o Estado, o que se configura sempre como
um exercício que exige ética, coerência a seus princípios e forte persistência. (SCHERER-WARREN, 2011, p. 71)

conexões sociais e amplia potencialidades porque os diversos atores
podem somar desde esforços até recursos para a execução de uma atividade. Os vínculos ou elos entre as organizações articuladas expressam
essas conexões sociais, a relação entre os atores políticos e suas demandas, expressam a complexidade que envolve essa atuação. O trabalho em/com as redes envolve pessoas, interesses e cenários adversos,
compondo um processo desigual, dinâmico, que por vezes apresenta
descontinuidade e exige sempre uma maior reflexão, bem como uma
busca por novas estratégias de intervenção.

“Fazer para é diferente de fazer com, fazer junto dá mais sentido,
porque todo mundo vê naquilo um pouquinho de si mesmo.”
(Jovem PMBCN)

A organização da sociedade civil e o fortalecimento da participação
cidadã são elementos importantes para a incidência política, e devem ser orientados por planejamentos executáveis e dirigidos para
transformações tidas como necessárias· (idem, ibidem, p.74)

Outro ponto importante a ser abordado é o trabalho com redes e/ou
coalizões,43 nos âmbitos local, nacional e internacional, entendido como
uma dinâmica que representa a articulação de organizações em torno
de um objetivo comum, estruturada por eixos e/ou temáticas.

Nesse sentido, o Advocacy e a Incidência Política são estratégias desenvolvidas pelo Brasil Marista, que traduzem o posicionamento institucional
para a efetivação dos direitos e o enfrentamento de possíveis violações,
sob a forma de programas, projetos e diálogos orientados pelo enfoque
em Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens.

A dinâmica do trabalho em/com redes promove a convergência de posicionamentos, ideias, pontos de vista, em busca de consensos e suas

De acordo com a PRI do Brasil Marista, a atuação em Advocacy e incidência política devem ser realizadas por representantes institucionais. Essa

43. INSTITUTO MARISTA, VOZES DO FOGO: Mensagem da II (2ª) Assembleia Internacional da
Missão Marista, Nairóbi, 2014, p.10
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44. UMBRASIL, Política de Representação Institucional, Brasília, 2014, p.25.
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representação se dá no “equilíbrio
entre: os interesses representados,
a capacidade de negociação no
espaço onde se dá a representação e o bem maior (da cidade, região ou país).44
Assim a atuação do Brasil Marista
efetiva-se por meio da participação nos espaços de controle social, como os conselhos de Direitos Humanos, dos Direitos da
Criança e do Adolescente, de Segurança Alimentar, da Assistência Social e de Educação etc. nas
três esferas da federação brasileira (nacional, estadual e municipal),
bem como nas redes e/ou coalizões, tais como o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, a Rede Nacional da
Primeira Infância, a Rede Nacional
Não Bata! Eduque; do Fórum Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil; do Comitê de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes,
do Fórum Nacional de Economia
Solidária, dentre outros.
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Em âmbito internacional, pode-se
citar a articulação regional (América Latina) junto ao Movimento Mundial pela Infância, Capítulo
América Latina – MMICLA, a participação nas reuniões da Comissão
Permanente de Direitos da Criança
e do Adolescente do MERCOSUL
– NIÑO SUR, e sob a temática do
monitoramento dos direitos junto
a Red por los Derechos de la Niñez
México e a Fundação Annie Casey
dos Estados Unidos. Em perspectiva mundial, é relevante citar a relação com a Fundação Marista de
Solidariedade Internacional (FMSI)
e o Bureau de Instituições Católicas pelo Direito da Infância (BICE).

3.1.3.1. Diretrizes para a Incidência e o Advocacy
a) Implementação de uma comunicação efetiva abrangendo públicos
interno e externo.
b) Desenvolvimento e implementação de uma metodologia de atuação
do Advocacy e incidência política.
c) Garantia de formação continuada sobre os temas para Irmãos,
leigos(as)/as e demais atores institucionais.
d) Fomento e estímulo à participação e envolvimento de adolescentes e
jovens nos espaços de representação.
e) Fortalecimento de redes, comitês, fóruns como espaços de atuação
e de representação do Brasil Marista.

Diante do representativo e reconhecido trabalho já desenvolvido,
no que concerne às ações de Incidência e o Advocacy, conforme
acima descrito, sugere-se a adoção das seguintes diretrizes a serem seguidas pelo Brasil Marista,
no eixo 3:
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3.1.4 Participação/Protagonismo
“Não quero ser só ouvido por ouvir, queria que
minha opinião fosse considerada.”
(Jovem PBMCN)

Previsto em documentos nacionais e internacionais, a participação é um direito que desperta no indivíduo a consciência de
pertencimento, colocando-o na
condição de cogestor de interesses pessoais e de âmbito coletivo. Nesse sentido, ele explicita o
verdadeiro sentido da cidadania,
dado que fomenta e possibilita o
envolvimento tanto de indivíduos
quanto de organizações não governamentais, movimentos sociais, sindicais e eclesiais, no controle, fiscalização e avaliação das
políticas públicas. A participação,
assim, é uma exigência central das
democracias modernas e um critério básico para a orientação dos
governos em direção ao bem comum, não devendo jamais se limitar à mera ação eleitoral do voto.
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Falar de um “direito” à participação é, portanto, reconhecer
um dever do Estado em assumi-la como prática benéfica,
cabendo-lhe favorecer medidas e espaços que promovam
o protagonismo dos cidadãos,
especialmente daqueles que
têm menos condições de levar
suas necessidades até os órgãos
competentes e fazer-se ouvir, como é o caso das crianças,
adolescentes e jovens. Compete, então, ao Estado reconhecer
e promover a organização e a
participação desses segmentos,
em vista da construção de seu
protagonismo. Essa participação
efetiva está, pois, na base das
garantias de efetivação de todas
as demais políticas públicas de
Direitos Humanos.
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Esse, em geral, é o modo como o direito à participação é reconhecido pelos
documentos nacionais e internacionais de promoção e proteção aos Direitos Humanos. A DUDH consagra o direito de todas as pessoas a “tomar parte da vida política, econômica, social e cultural do país”, sem qualquer tipo
de ressalva quanto à participação de crianças, adolescentes e jovens. Nessa
perspectiva, tanto a DDCA, de 1959, quanto a CDC de 1989, reconhecem e
reafirmam várias formas de garantir o exercício do direito à participação.
Sobre o direito à participação de criança e adolescente assim estabelece
a CDC:
Os Estados partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões
que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as
opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade. (art. 12)
A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a
liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias de toda a
espécie, sem considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou artística ou por qualquer outro meio à escolha da criança. (art. 13)

No âmbito nacional, o ECA, em harmonia com a sistemática internacional, tem previsão expressa do direito à participação, especialmente
quando explicita os direitos à liberdade (art. 16, incisos II, V e VI) e à educação (art.53, inciso IV), nos seguintes termos:
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
II - opinião e expressão;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
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Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis.

Com vistas em garantir a plena satisfação deste direito, o Plano Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes (2010), já mencionado,
em seu Eixo 3, reúne ações que estimulam essa participação com presença garantida em diferentes espaços e níveis decisórios, de acordo com
o seu estágio de desenvolvimento.
O Estatuto da Juventude, por sua vez,
também prevê a “plena participação
dos jovens nos espaços decisórios; a
promoção e valorização da pluralidade da participação juvenil por meio de
suas representações; a participação,
ocupação e convívio do jovem com
as demais gerações; a ampla participação juvenil na formulação, implementação e avaliação das políticas
públicas de juventude”, nos termos
do art. 4º, que trata Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política
e à Representação Juvenil.

Além disso, é importante reconhecer
que o direito à participação do adolescente e do jovem no processo eleitoral representa uma das grandes conquistas na redemocratização do país,
ao prever o cadastramento eleitoral
facultativo aos adolescentes de 16 a
17 anos de idade. Obviamente, como
acentuado acima, é importante que
essa participação não se reduza ao
voto e, para isso, torna-se fundamental incentivar processos educativos
que favoreçam uma maior consciência política de crianças, adolescentes
e jovens. A responsabilidade aparece,
cada vez mais, como exigência evidente do direito à participação.
No Brasil, mais de 1/3 da população é composta por crianças, adolescentes e jovens.45 Nesse sentido, garantir o direito à participação
desse expressivo contingente po-

45. Segundo dados do IBGE/2015 o Brasil tem uma população de 204.450.649 habitantes. Estima-se que um terço da população tem menos de 18 anos de idade.
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pulacional constitui uma estratégia
para o desenvolvimento de uma
cultura de Direitos Humanos. Além
disso, reconhecer o direito à participação e criar condições para seu
exercício é o principal caminho
para a afirmação da autonomia do
indivíduo como ator social potencialmente capaz de influenciar as
tomadas de decisão a seu próprio
respeito e a respeito do meio em
que vive, tanto no presente quanto
para as gerações futuras. A participação efetiva dessa parcela social é relevante, até porque as decisões tomadas agora influenciam
as suas vidas não só no presente,
mas também no futuro. É mais do
que evidente que a sua participação nas decisões de hoje é um elo
fundamental para a continuidade
do bem comum e uma saudável
reprodução social.
Como condição intrínseca à democracia para a realização de uma
agenda de Direitos Humanos, a
garantia do direito à participação
pressupõe a superação de modelos verticais de tomadas de deci-
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são, dando lugar a um modelo de
governança inspirada na cultura da
cooperação e da representação,
tendo em vista a responsabilidade
diante do futuro da humanidade.
Isso significa que a participação
não é só a abertura de espaços de
escuta e conversa, mas implica a
capacidade de que os governos e
demais estruturas de poder sejam
capazes de alterar suas orientações
em função das opiniões e escolhas
apresentadas pelas crianças, adolescentes e jovens. Essa participação será efetiva apenas na medida
em que influenciarem de fato mudanças significativas nos rumos da
sociedade como um todo.
As Diretrizes de Direitos Humanos
do Brasil Marista, a seguir relacionadas, reconhecem o “Direito à
Participação” como um de seus
eixos estruturantes. A participação, além de elemento de desenvolvimento humano, constitui
mecanismo de universalização e
materialização dos direitos fundamentais.

“Podemos participar da criação das regras, já que somos
nós que vamos ter que cumpri-las.”
(Jovem PBMCN)

3.1.4.1 Diretrizes para Participação e Protagonismo
a) Escuta e consideração à criança,
ao adolescente e ao jovem em
todos os processos de decisão
que lhes dizem respeito, propiciando-lhes oportunidades de
manifestarem-se por meio de
instrumentos que respeitem sua
condição de desenvolvimento.
b) Estímulo à participação da criança,
adolescente e jovem assegurando-lhes a livre expressão de opiniões e nas tomadas de decisões
que lhes dizem respeito, inclusive nos processos de mobilização,
organização coletiva, formulação,
monitoramento e avaliação.
c) Disponibilização do acesso às informações que digam respeito à
criança, adolescente e jovem, utilizando linguagens adequadas ao
seu estágio de desenvolvimento.

d) Mapeamento, divulgação, estímulo e fortalecimento dos diferentes espaços de representação coletivos de participação da
criança, adolescente e jovem.
e) Incentivo à participação da criança, adolescente e jovem na resolução de conflitos, criando espaços de conciliação e de diálogo.
f) Formação política da comunidade educativa sobre processos
eleitorais, democracia e participação popular.
g) Estímulo à consciência de responsabilidade sobre as escolhas das gerações atuais e seus
impactos sobre a vida futura
no planeta, principalmente do
ponto de vista da integridade
ecológica e da contenção do
consumo e do desgaste dos recursos naturais.
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3.1.5 Direitos Humanos e Gestão
As diretrizes voltadas às práticas de gestão nas unidades administrativas
do Brasil Marista, ora propostas, visam assegurar a Promoção, Proteção
e Defesa dos Direitos Humanos de crianças, adolescentes e jovens, em
consonância com os Princípios estabelecidos pela ONU relacionados
aos Direitos Humanos e Empresas:46
• Parceiros empresariais devem demonstrar cidadania responsável,
apoiando as causas e valores da ONU presentes na Carta das Nações
Unidas e em outras convenções e tratados relevantes.
• Dentro de sua esfera de influência, empresas privadas devem demonstrar compromisso em alcançar e respeitar os princípios estabelecidos no Pacto Global47 e traduzi-los em práticas corporativas
operacionais.
• Empresas que sejam cúmplices no abuso dos Direitos Humanos, ou
tolerem trabalho forçado ou infantil, ou estejam envolvidas na venda
ou manufatura de minas antipessoais ou seus componentes, ou que
não sigam as obrigações e responsabilidades estabelecidas pela ONU,
não são elegíveis para parceria.
O Brasil Marista segue o ordenamento internacional e nacional referente aos Direitos Humanos, observando também as recomendações pre-

46. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/empresas>.
47. Iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o Pacto Global tem como objetivo
mobilizar a comunidade empresarial internacional a adotar, em suas práticas de negócio, valores
fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de Direitos Humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção. Outras informações em: <http://www.pactoglobal.org.br/>
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conizadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),48 sobretudo no que se refere a “Incentivar as empresas, especialmente as
empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a
integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios”. A
instituição tem iniciativas na área administrativa de caráter eminentemente educativo e evangelizador, devendo ser destacada a elaboração
e publicização, de forma sistemática, do seu Balanço Social.
Segundo Murad (2007), a organização que serve à sociedade por meio da
educação, da saúde ou da comunicação, obtendo dos serviços resultados econômico-financeiros para garantir a continuidade da instituição e
a sobrevivência de seus membros, está no mercado como uma empresa,
estabelecendo relações, realizando trocas e produzindo valor. Qualquer
organização que atua como empresa tem atores (funcionários), destinatários (clientes) e fornecedores (aqueles que lhes vende os recursos necessários para realizar seu trabalho). Essa também é uma caracterização
do Brasil Marista, entretanto, não somos uma empresa como as demais.
A especificidade da missão Marista aponta para uma atuação diferenciada
dentro deste contexto.
As empresas são responsáveis pelos impactos de suas decisões e atividades,
podendo afetar o comportamento de outras organizações/partes com as
quais estabelece relações. Mesmo que tenha que lidar com um mercado globalizado e competitivo e relacionar-se com atividades de operação que não
estejam diretamente vinculadas ao seu negócio, ainda assim é responsável
pelo impacto de suas ações na sociedade.

Nessa perspectiva, para o Brasil Marista, uma gestão pautada em Direitos
Humanos deve estar em conformidade com os princípios e valores humanos e espirituais da instituição, transparecendo seu posicionamento
nos processos, na responsabilidade social e ambiental, no diferencial do
serviço prestado e na relação com a sociedade civil, em consonância
com o apelo do XXI Capítulo Geral:
(1) Promover os direitos das crianças e jovens, empenhando todos
os empreendimentos do Instituto na Promoção, Proteção e Defesa desses direitos, ante os governos, as organizações não governamentais e outras instituições públicas; (2) traçar programas,
em cada região, para formar pessoas aptas a se especializarem na
evangelização de crianças e jovens e que trabalhem com eles;... (4)
incluir em todos os programas de formação, seja para Irmãos, seja
para leigos(as) Maristas, o acompanhamento de experiências que
os sensibilizem, ante as necessidades das crianças e dos jovens pobres. (XXI Capítulo, 2009, p. 41 e 42)

Cada Unidade Administrativa Marista deverá empenhar esforços para
compreender o campo dos Direitos Humanos, formando as lideranças
(gestores) para incidirem em políticas afirmativas e atuarem em/com/
para redes de direitos.
As Diretrizes de Direitos Humanos, a seguir apresentadas, têm a intenção de redimensionar cada Unidade como espaçotempo de formação,
proteção e defesa de direitos, denunciando as violações e comprometendo-se com a implantação, execução e avaliação de ações que estão
sendo sugeridas no presente documento.

48. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-brpdf
>
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3.1.5.1 Diretrizes de Gestão e Governança
a) Mapeamento das práticas de fornecedores e prestadores de serviço
que atendem os empreendimentos para verificar a consonância com as
políticas de Direitos Humanos para as empresas, extinguindo contratos
com aquelas que apresentarem alguma forma de violação de direitos.

seleção; observando a reserva legal de cotas para Pessoas com Deficiência49 e Jovem Aprendiz50 na composição do quadro de atores.
g) Incorporação nos Planejamentos Estratégicos (missão e visão) das diferentes Unidades Administrativas Maristas (inclusive unidades de negócio), planos de ação (indicadores, metas e resultados) com foco
direto na implementação de Direitos Humanos.

b) Priorização e estímulo ao consumo consciente de produtos oriundos
da Economia Solidária e da Agricultura Familiar, buscando também
investir econômica e socialmente nas comunidades locais onde estão os empreendimentos Maristas, gerando impactos positivos para
as populações do entorno, principalmente as mais empobrecidas.
c) Desenvolvimento de processos internos de gestão de forma transparente, evitando possíveis beneficiamentos antiéticos ou formas de
corrupção ativa ou passiva.
d) Adequação às práticas do empreendimento com o objetivo de estarem
em consonância com as legislações vigentes sobre Direitos Humanos.
e) Ampliação dos espaços de participação e a horizontalidade das relações, proporcionando maior representação, inclusive de crianças,
adolescentes e jovens nas organizações.
f) Desenvolvimento de processos de seleção e contratação de pessoal
para todos os níveis, considerando a igualdade de oportunidades e a
diversidade (idade, gênero, orientação sexual, diversidade cultural, raça
e etnia, religião, entre outras), estabelecendo critérios transparentes de
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49.

Lei nº 8.213/1991.

50.

Lei nº 10.097/2000.
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O diagnóstico institucional, construído a partir dos distintos olhares dos atores, desvela a expressividade do trabalho Marista em Direitos Humanos de
crianças, adolescentes e jovens, evidenciada pelo vasto conjunto de produções e ações desenvolvidas, complementados pelas manifestações dos atores integrantes de seu universo, nas diferentes instâncias e níveis de atuação.
Merece reafirmar o mérito institucional do Brasil Marista em realizar esse diagnóstico com o objetivo de melhor conhecer e aprimorar o trabalho que realiza, identificando as lacunas e possibilidades presentes na prática cotidiana e,
a partir daí, elaborar um conjunto de diretrizes norteadoras das ações Maristas
em Direitos Humanos, voltadas para crianças, adolescentes e jovens.
Esse processo, como já mencionado, foi liderado pela UMBRASIL, contando com o GTDDH, o que oportunizou a manifestação dos distintos saberes,
competências e valores, traduzidos nos subsídios aportados no processo de
elaboração e consolidação deste Documento. Com relação a cada uma das
questões levantadas, foi também realizado um grupo focal com o GTDDH,
destacando-se as seguintes contribuições:
Integrantes do GTDDH, ao serem indagados sobre o posicionamento do Brasil Marista para efetiva atuação nesta área, assim opinaram:

[...] temos um foco, uma missão maior que é ser uma referência de
proteção, cuidado e apoio a adolescentes e jovens, principalmente os
empobrecidos, esse deve ser o foco principal.
(GT DDH)
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[...] é importante sair de uma visão assistencialista para uma visão de Direitos Humanos [...] o foco é a construção da solidariedade, o enfoque é
sair do assistencialismo para entrar no direito [...], mas na representação,
no posicionamento político, temos grandes avanços no Brasil Marista.
(GTDDH)

A necessidade de um maior alinhamento institucional, considerado como
um dos principais desafios da instituição é, assim, justificado pelos integrantes do GTDDH.

Promover o alinhamento institucional é extremamente importante para a realização do trabalho em DH, de forma a assegurar maior e melhor participação nos espaços /instâncias/mobilizações referentes ao tema (às vezes deixamos de avançar
por não sabermos em tempo do posicionamento da instituição
frente a determinado assunto).
(GTDDH)

Outra questão estratégica colocada refere-se à busca de uma maior visibilidade e ampliação das atividades do Brasil Marista em nível internacional, considerando a excelência de sua atuação.
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O Brasil Marista pode e deve extrapolar as fronteiras brasileiras
e dar maior visibilidade ao seu trabalho no âmbito internacional.
Muitas organizações têm maior reconhecimento do seu trabalho,
mesmo que realizado em proporções menores que os Maristas,
por focarem sua atuação internacionalmente, o que as torna mais
reconhecidas. É, portanto, necessário que o Brasil Marista defina
claramente suas prioridades relacionadas ao tema, focando, articulando e integrando os esforços, bem como investindo na visibilidade e publicidade de suas ações.
(GTDDH)

[...] esse alinhamento ainda não é fácil dentro das nossas instâncias, principalmente quando a gente percebe alguns discursos da
instituição que trazem novos modelos de governança e de gestão, o alinhamento entre missão e gestão, em algumas falas ou
algumas cartas, se percebe que se esses discursos ainda estão
sendo construídos é porque alguma coisa em algum momento
no processo histórico da instituição se quebrou, então em algum
momento estamos tendo um distanciamento entre missão e gestão e isso precisa ser retomado.
(GTDDH)
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[...] quando se trata de Direitos Humanos acho que tem
coisas que são inegociáveis,
então qualquer palavra que
usamos – coerência ou uniformidade –, se trata de existir
na instituição uma proposta de enfrentamento de uma
questão chave que é a luta
pelos Direitos Humanos e,
nesse sentido, não deveria ter
divergência, mas consenso, no
sentido de buscar institucionalmente posturas que repercutam o que os documentos,
que são formais, apresentam.
(GTDDH)

[...] o Instituto vive o desafio
de atender ao apelo comercial, com relação à educação
e ao mesmo tempo se alinhar
a missão, em determinados
aspectos não há uma visão
sistemática no sentido de promover Direitos Humanos e
educação, mas esse modelo de negócios deve ser para
promoção dos Direitos Humanos, há antagonismo nisso,
então alinhar missão e gestão
é um grande desafio.
(GTDDH)

No tocante aos desafios institucionais, assim se expressaram:
O grande desafio é a implementação dos documentos, temos vários
documentos, com conceitos belíssimos, construídos, refletidos à luz
da essência do Instituto, mas no momento da implementação não
ocorrem ações para que todos os empreendimentos compreendam
a essência dos conceitos e possamos vivenciá-los na prática.
(GTDDH)
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[...] temos bons documentos, bons indicadores, temos bons referenciais, mas nem sempre somos coerentes com isso, nem
sempre as pessoas que trabalham na nossa instituição, que estão conosco o tempo todo, ou mesmo as pessoas que são o
foco do nosso trabalho, elas estão distantes disso, cabe o nosso
exercício de aproximar.
(GTDDH)

A partir desse significativo conjunto de opiniões e sugestões, acrescido
às demais manifestações dos outros segmentos, foram evidenciadas algumas constatações que geraram recomendações essenciais para um
maior alinhamento, fortalecimento e sedimentação das concepções e
práticas que inspirem e iluminem o ideário Marista.

4.1 Constatações
A escuta atenta dos sujeitos no processo de levantamento dos dados
revelou que ainda persistem algumas situações nas quais as diretrizes e
as fundamentações institucionais não estão se transformando em uma
práxis efetiva no contexto do Brasil Marista. Convive-se, ainda, com
relações assimétricas de gênero e de raça e persistem violações de direitos. Essa percepção, entretanto, não compromete a longa e intensa
caminhada institucional com vistas a validar e resguardar os Direitos
Humanos fundamentais, mas estimula a construção de uma Metanóia
– uma mudança de mentalidade – na qual as decisões, orientações e
diretrizes relacionadas a essa temática precisam se efetivar e fazer parte integrante da Missão Marista.
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Os resultados do diagnóstico, ilustrados por depoimentos e sistematização dos dados levantados, indicam que há, de fato, um significativo
aporte de ações vinculadas a essa área que requerem um maior alinhamento, de modo a assegurar a integração e complementaridade, traduzidos nas constatações abaixo elencadas:
• Existência de um expressivo conjunto de ações, programas, projetos e
publicações na área de Direitos Humanos de crianças, adolescentes e
jovens no âmbito do Brasil Marista.
• Riqueza dos documentos, diretrizes e orientações institucionais necessita fundamentar e impactar a práxis dos atores institucionais em
todos os espaços Maristas.
• Avanço na superação de uma cultura instituída de que documentos
mudam a realidade institucional. A realidade muda mediante conscientização e práxis dos sujeitos e da própria instituição (mediada/orientada
por documentos, diretrizes e orientações institucionais) que acolhem e
colocam em prática, no seu cotidiano, requerendo adesão de todos.
• Vocação institucional para o trabalho na linha de Advocacy e Incidência, sempre presente nos depoimentos dos atores.
• Necessidade de uma maior aproximação escola-família-comunidade.
• Abertura para a escuta qualificada e plena participação de crianças,
adolescentes e jovens nas decisões institucionais.
• Necessidade de ampliar a divulgação das ações e programas e de intercambiar as experiências entre as Províncias e na organização como um todo.
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• Receptividade e sensibilidade dos atores institucionais para implementar as Diretrizes em Direitos Humanos ora propostas, como forma
de referenciar as práticas desenvolvidas pelas diferentes instâncias de
atuação do Brasil Marista.

4.2 Recomendações
Com base nas discussões subsidiadas no diagnóstico realizado, e na
perspectiva de contribuir para o aprimoramento das práticas institucionais pautadas em Direitos Humanos, o GTDDH considerou relevante
apresentar recomendações para a efetiva implementação das Diretrizes
consubstanciadas neste documento:
• Monitorar e coibir qualquer forma de discriminação e reeducar para
evitar o preconceito, comportamento ou utilização de linguagem que
atente contra a raça, cultura, religião, geração, gênero e orientação sexual nos espaços Maristas, bem como proibir qualquer forma de castigo
físico, de tratamento violento, degradante, humilhante ou vexatório.
• Assegurar formação continuada em Direitos Humanos da comunidade educativa Marista51 e demais empreendimentos, bem como a

51. Grupo de pessoas que atua, exerce influência ou está envolvido nas atividades educacionais Maristas.
1. Comunidade educativa é um grupo de pessoas que assume causas ou objetivos educacionais em
comum. Envolve todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, são afetados ou afetam o processo
educativo e o cotidiano da instituição educacional. Nesse sentido, inclui não só os professores, alunos,
gestores e atores não docentes, mas também os pais dos alunos e representantes de instituições da
comunidade. É responsável, em diversos níveis, instâncias e modalidades (escolar e extraescolar),
pela educação integral de todos os que nela vivem. 2. A Comunidade Educativa Marista é composta
pelos seguintes elementos fundamentais: instituição mantenedora, Irmãos Maristas, diretoria ou
reitoria das unidades educativas (entre colégios, centros sociais, universidade, faculdades), alunos,
educandos, famílias, educadores e professores Maristas, atores e ex-alunos. Outros membros ou
grupos da sociedade podem fazer parte. (GRUPO MARISTA, 2012, p. 66).
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inserção da temática no projeto político-pedagógico, no currículo
de todos os segmentos de ensino, nos materiais didático-pedagógicos, no modelo de gestão e nos processos de monitoramento e
avaliação.
• Promover formação continuada para atuação do Advocacy e incidência política para Irmãos, Leigos(as), atores institucionais, adolescentes, jovens e suas famílias.
• Garantir a escuta qualificada e a participação de crianças, adolescentes e jovens, fomentando o envolvimento desses segmentos nos
espaços de representação institucional.
• Criar e ampliar oportunidades que favoreçam uma maior aproximação e envolvimento das famílias e comunidade nas ações Maristas.
• Assegurar a coerência e a consistência internas na implementação
dessas Diretrizes de Direitos Humanos nas distintas instâncias da organização Marista.
• Viabilizar mecanismos de integração e intercâmbio de experiências
metodológicas e práticas, identificando as experiências exitosas nas
Províncias e favorecendo a disseminação e a aplicação em contextos
distintos no Brasil Marista, observadas as especificidades e vocações
locais e regionais.
• Promover estudo que identifique as lacunas para integração das ações
Maristas e fomentar projeto que promova essa integração, com monitoramento constante, visando maior eficiência, eficácia e efetividade na utilização dos recursos investidos.
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O Brasil Marista ao estabelecer Diretrizes de Direitos Humanos para Crianças, Adolescentes e Jovens atendidos, convoca a comunidade educativa
Marista para a implementação de ações em torno de um compromisso
ético-político pautado em padrões de respeito e dignidade a esses segmentos para o efetivo alcance da cidadania. Trata-se, portanto, de uma
proposta ousada e transformadora construída de forma coletiva.
Como disse um dos jovens entrevistados,
“Quando uma coisa é feita por todo mundo, ninguém quer ver dar
errado, todo mundo parece que toma conta um pouco.
É bom olhar e dizer: eu fiz parte disso.”
(Jovem da PMBCN)

A incorporação dessas Diretrizes pressupõe um olhar e um agir diferenciados em relação a esses segmentos, representando um forte peso de
responsabilidade institucional, além de um renovado compromisso que
deve ser assumido em defesa dos Direitos Humanos, motivados pelo
reconhecimento de que crianças, adolescentes e jovens são sujeitos de
direitos e detentores de prioridades em função de sua peculiar condição
de desenvolvimento.
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