Despindo a missão:
Diálogos sobre as
concepções.

Reunião Staff:
26 e 27 de abril de
2010

MISSÃO:
“Promover a educação de crianças e
adolescentes das comunidades onde a C&A
atua, por meio de alianças e do
fortalecimento de organizações sociais.”

PROMOVER
•

Estimular, fortalecer algo, apoiar para, facilitar, trazer à tona;

•

Elevar a um determinado patamar, impulsionar, em execução;

•

Criar possibilidades, viabilizar meios para, tornar algo possível.

•

Elevar a um determinado lugar/patamar;

•

Tornar possível, estimular, mover, realizar, aproximar;

•

Atuação pró-ativa;

•

Fomentar, sair de algum estágio a outro mais elevado;

•

Mover a favor de algo. Estimular;

•

Provocar. Fomentar;

•
Conduzir um sistema ou parte dele a um estado de melhor qualidade,
sendo que, a escolha do que seja um estado de melhor qualidade deve ser
considerado um processo subjetivo – mesmo que criado coletivamente;
•
Como o Instituto C&A: não realiza educação, mas promove - o sentido
seria portanto o de apoiar técnica e financeiramente, incrementar, articular, ...

EDUCAÇÃO
•

Ação transformadora sobre o/do ser que aprende;

•
Processo pelo qual um ser humano apropria e recria a herança cultural
produzida por seus antepassados com o objetivo de possibilitar melhores
interações com o mundo humano – incluindo a sociedade e o mundo não
humano. Permitindo a criação de novos conhecimentos e tratos sociais,
colaborando com a melhoria de sua qualidade de vida e de seus semelhantes
e permitindo avançar na compreensão de sua própria condição existencial.
•
É um conjunto de atitudes e ações (processos) que apóiam o
desenvolvimento da pessoa humana;
•
Formação/desenvolvimento de pessoas levando a uma existência melhor
para todos.
•
Direito humano que inicia no nascimento e se desenvolve ao logo de toda
a vida por meio de relações significativas;

•
Conhecimento, oportunidade, formação, informação, articulação,
sistema, escola, família, comunidade, acesso, cultura.
•

Formação ampla (autonomia, transformação)

•
Essencial em todos aspectos, embora a educação infantil seja a mais
importante, a base de tudo;
•

Formar, apropriar, desenvolver, processo, integral.

•
Processo histórico de consolidação de direitos que definem o campo da
cidadania;
•

Via de acesso que possibilita a transformação do indivíduo.

CRIANÇA e ADOLESCENTE
•
Condição humana criada historicamente que denota sujeito em estado peculiar
de desenvolvimento e com necessidade específicas;
•
Criança (ECA): é um ser humano em desenvolvimento na idade de 0 a 13 anos
e 11 meses. Adolescente (ECA): ser em desenvolvimento na idade de 14 a 18 anos
e 11 meses.

•

Cidadãos/cidadãs em processo de desenvolvimento;

•

A origem de nós mesmos, seres em condição natural de desenvolvimento;

•
Sujeitos humanos com determinadas características etárias e de
desenvolvimento;
•
Foco, diversidade, peculiaridade, desenvolvimento, mudança, energia,
vitalidade, diferença, alegria, desafio,limites, desconhecimento, movimento;
•
Período no qual o indivíduo mais precise de acompanhamento e cuidados,
durante o seu processo de desenvolvimento;
•
Devem ser preparados hoje, para que no futuro sejam pessoas realizadas,
comprometidas e educadas para o mundo;
•

Público, ator, autonomia;

•

Sujeito, tem direitos, ser humano;

•
Sujeito de direitos considerando em sua peculiar condição de pessoa em
desenvolvimento e a quem se deve assegurar prioridade absoluta na formulação de
políticas públicas.

COMUNIDADES
•

Partilha de um espaço físico. Relações e laços comuns. Interação Social;

•
Espaço geográfico delimitado por uma ou mais variável social – demográfica
econômica ou social;
•
Determinado território geográfico e conjunto de atores sociais que ali
transitam;
•
Grupo de seres/pessoas que compartilham ou estão conectados em torno
de coisas, espaços, sentimentos, princípios práticas;

•

Conjunto de pessoas que compartilham modos de ser, sentir e agir;

•

Meio comum;

•
Parceria, pessoas, reunião, unidade comum as diferente. Se estabelece de
diferentes formas (abrangência geográfica, temática, ...)

•
Precisam ser acompanhadas de perto, ou seja, maior atenção de todo
público;
•

Lugar, território. Ativos locais. Capital social (rede de apoio);

•
Espaço de convivência, de riqueza própria, de bem comum, de
reconhecimento.

ALIANÇA
•
Espaço de reconhecimento, convergência de concepções, de cooperação
institucional no enfrentamento de uma questão social.
•
Elo / acordo para algo/ considerações mútuas / força conjunta a serviço de
/ competências de ambos para atingir objetivo comum;
•
É uma associação entre duas ou mais organizações que juntam recursos
(financeiros, humanos para desenvolver uma atividade – ação – específica;
•

Grupo de pessoas que compactuam conjuntamente de uma causa;

•
Relações estabelecidas intencionalmente para atingir fins definidos entre
partes;
•

Acordo mútuo para tingir de forma coordenada;

•
Parceria, construção coletiva, pacto, causa, casamento, compromisso,
círculo, troca, diálogo, reconhecimento;
•

Estabelecimento de vínculo, estreitamento de relação, criação de elo;

•

Com a aliança podemos nos fortalecer;

•

Estratégia para fazer algo. Aliar-se...;

•
Atuação conjunta a médio e longo prazo em busca de um propósito
comum.

FORTALECIMENTO
•

Processo de aperfeiçoamento de conceitos e práticas;

•

Embasamento, tonificação, melhoria;

•

Desenvolvimento, promoção;

•

Crescimento, desenvolvimento, construção;

•
Desenvolver em todas as dimensões: a identidade a ação social, o
gerenciamento técnico-financeiro e a mobilização de recursos da organização
parceira;

•

Criar vínculos, aproximar, reforçar;

•

Idéia de força. Também remete a noção de fragilidade (forte/fraco)

•

Criar vínculo;

•

Consolidar, continuidade, construir perenidade;

•

Corroborar, reconhecimento de potencialidades;

•
Aumento da capacidade de um sistema em reagir a perturbações do
ambiente.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
•
Instituições sociais pertencentes à comunidade. Que atuam em prol da
comunidade;

•

Espaços de representatividade (causas, temas, idéias, públicos);

•

Fortalecendo e auxiliando a comunidade;

•
Sociedade civil de forma organizada, articulada com o propósito de um
bem comum (por um bem comum).
•
Parceria,articulação, atendimento direto, importância. Organizações
sociais com foco de atuação na educação. Precisam repensar no seu papel,
sua função;
•
Instituições da sociedade civil que se mobilizam, articulam ou atuam na
promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes;
•

Organizações sem fins lucrativos que atuam em defesa de causas sociais;

•
Grupos de pessoas unidas por causas comuns para atuar no espaço
público.

