MARCO REFERENCIAL DA CARITAS BRASILEIRA
POLITICAS, PRIORIDADES E ACOES

Apresentacao

A Cáritas Brasileira, através deste documento, denominado Marco Referencial, vem responder à necessidade de apresentar os elementos que integram as diferentes dimensões da Cáritas, a saber: a missão,
identidade, visão, organização, opção metodológica, princípios orientadores e diretrizes. Seu conteúdo é
a base de fundamentação para as políticas em curso e para o processo de PMAS (Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização) implementado pela Rede Cáritas no Brasil.
No Processo de Planejamento Estratégico, realizado de 2006 a 2007, como parte da dinâmica preparatória
ao III Congresso, a Cáritas reaﬁrmou seus princípios e diretrizes e fez algumas alterações nas instâncias de
gestão participativa. No lugar dos grupos gestores constituíram-se os Grupos de Trabalho (GTs), os quais
receberam, como primeira incumbência, rever as políticas já elaboradas e concluir a sistematização de
outras, especiﬁcamente, para os temas-chave: Desenvolvimento Solidário e Sustentável/Território, Emergências, Sustentabilidade/Mobilização de Recursos e Voluntariado.
É oportuno considerar, ﬁnalmente, que as políticas não se constituem propostas estanques e acabadas.
Elas se apresentam com maior ou menor interação seja pelos aspectos comuns, seja pelos complementares. Como processo em construção que dialoga com a realidade (os sinais dos tempos), nada é deﬁnitivamente permanente.
Assim o quadro das prioridades e metas deﬁnidas para o Quadriênio 2009/2011, apresentado ao ﬁnal,
nos sugere a articulação necessária entre as diversas políticas e a “construção/reconstrução” dos planos
de ação em cada um dos ciclos do processo de planejamento de curto ou de médio prazo.
O Marco Referencial traduz um momento, uma época, no percurso da caminhada da Rede Cáritas no
rumo da construção do Reino de Deus e seu compromisso histórico com os empobrecidos enquanto
sujeitos-imagem de Cristo.
Vale conferir se essa base de fundamentação chamada Marco Referencial consegue revelar o passo e o
patamar em que se encontra a Rede Cáritas em sua trajetória.

Maria Cristina dos Anjos
Diretora Executiva da Cáritas Brasileira
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1. Introducao
Quando
criada em 1956 pela CNBB, a Cáritas foi
incumbida da tarefa de articular todas as obras sociais
católicas e assumir a distribuição dos “alimentos para paz”.
Com a gradativa diminuição da quantidade dos donativos da
Aliança para o Progresso, a partir de 1966 até a extinção do programa
em 1974, alguns regionais e muitas Cáritas Diocesanas encerraram suas atividades. Mas as equipes, que vinham trabalhando para adequar-se aos novos
tempos, foram gradativamente encontrando um novo sentido em torno da ideia da
educação de base e da promoção humana no lugar do assistencialismo. Deu-se um
processo de renascimento da Cáritas, apoiado nas orientações sociais do Concílio Vaticano
II e da Conferência de Medellín.
A partir dos anos 1980, os(as) agentes da Cáritas respiraram os ambientes da educação popular, das Comunidades Eclesiais de Base e Organismos e Pastorais Sociais (CIMI, CPT, CPO) e foram
renovando sua metodologia de ação. A nova estratégia educativa exigia o estudo da realidade para
melhor compreendê-la e, assim, assumir uma postura profética que se expressava através da prática
com uma pedagogia libertadora.
Tendo se projetado em iniciativas inovadoras como a dos Projetos Alternativos Comunitários, foi nos
anos 1990 em diante que a Cáritas entrou na maturidade, com equipes (nacional, regionais e em muitas
dioceses) com razoável estabilidade, qualiﬁcação técnica e pastoral, assumindo uma ativa liderança no
conjunto das pastorais sociais.
A entrada no terceiro milênio coincidiu com esse processo de aperfeiçoamento da Cáritas como uma
organização eclesial e, ao mesmo tempo, como organização atuante na sociedade em parceria com outras
forças sociais, com vistas a contribuir na transformação social.
Embora majoritariamente constituída por agentes voluntários(as), o grupo de pessoas ﬁxas nas equipes
de Cáritas foi acolhendo demandas de trabalho para além da sua capacidade operacional. Diante da crescente exigência, passou a assumir, como prática sistemática, o planejamento, monitoramento, avaliação e
sistematização – PMAS e a busca instrumentos – gestão, comunicação, sustentabilidade institucional e
formação de agentes, o que levou ao fortalecimento de processos participativos de gestão. Assim foram
sendo criadas Comissões, Grupos Gestores, Grupos de Trabalho, Conselhos, Fóruns, Coordenações Colegiadas em complementação a instâncias estatutárias.
Hoje, a Rede Cáritas Brasileira está composta de 173 entidades membros e 12 Regionais: Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Norte 2 (Amapá, Pará), Nordeste 2
(Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba), Nordeste 3 (Bahia, Sergipe), Espírito Santo e Santa
Catarina e tem atuado na defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável solidário na
perspectiva de políticas públicas.
Em sua última Assembleia, realizada em 2007, no estado do Pará, aﬁrmou que sua ação tem como base
as seguintes referências:

1.1. Missao e Identidade
A Cáritas formulou sua missão nos seguintes termos: testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus
Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da construção solidária de uma sociedade justa,
igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de exclusão social.
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Mais detalhes no Documento Estudos da CNBB, nº 92, p. 45-50.
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A missão da Cáritas brota dos apelos da realidade, da inspiração do Evangelho, das encíclicas e outras
orientações da Tradição Cristã (incluindo as diretrizes atuais da CNBB), que constituem o chamado Ensino
Social da Igreja. É da interação entre essas fontes, com apoio das ciências humanas e sociais, que se
embasa a justiﬁcativa e a razão de existir da Cáritas. Como parte essencial da sua missão, assume a
promoção, o testemunho e o anúncio da solidariedade libertadora.
A partir da sintonia com o projeto de Deus, analisa e distingue tudo o que contradiz a utopia do Reino.
Os(as) agentes da Cáritas, juntamente com as pessoas envolvidas nas ações sociopastorais, são protagonistas de uma organização que se coloca na história de forma aberta, sensível e sempre disposta a aprender.
Apoiando-se na mística dos seguidores de Jesus, busca inserir-se sempre de maneira atualizada em cada
contexto.
Nessa inserção histórica, um olhar de esperança fortalece a certeza de que a realidade pode ser mudada
para melhor. A exigência ética e evangélica anima a constante busca de agir com coerência para denunciar
as injustiças e contribuir na construção de novas relações de justiça, solidariedade e paz. Essa é a dimensão profética da Cáritas que não se propõe nenhum tipo de solidariedade assistencialista, compensatória,
apaziguadora dos conﬂitos e contradições sociais. A postura profética expressa na missão passa por ações
estratégicas baseadas na leitura crítica da realidade e na percepção dos sinais da vontade de Deus na
história de libertação de seu povo.
A Cáritas Brasileira, ﬁliada à Cáritas Internationalis, é um organismo de pastoral social da Igreja Católica,
vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e busca, através de sua missão, desenvolver
a prática da cultura de solidariedade numa perspectiva de Rede, tendo como estratégia articular o
conjunto diversiﬁcado das suas instâncias de organização e ação. Eis aí os elementos essenciais de sua
identidade. “Por sua maneira de agir, a Cáritas vai mostrando suas feições. Ela sempre se sentiu entrosada
com a ação das Pastorais Sociais. Mas ela não se limita a uma determinada ação especíﬁca, embora possa
apoiar qualquer uma delas” (Dom Demétrio Valentini, 2005).2
A cruz da logomarca institucional irradia para todos os cantos a Cáritas, a solidariedade que liberta. Da
cruz da Paixão, mas também da vitória sobre a morte, saem chamas de fogo que expressam o amor
incondicional, promotor da Justiça e da Solidariedade libertadora que se propaga aos quatro pontos
cardeais do planeta e do cosmos. Essa compreensão simbólica se atualiza na fermentação da história,
desde o local, em nossas comunidades e municípios, passando pelas regiões socioculturais e biomas, alcançando o país e o mundo. [...] Como parte especíﬁca de nossa missão, apostamos em ser fermentos da
amorização das relações entre as pessoas. Relações que constituem a sociedade política, relações individuais e coletivas com todas as demais formas de vida e com todas as energias que constituem o Planeta e
o Universo (Doc. Estudos da CNBB, nº 92, p. 6).
Testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando
da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de
exclusão social.

1.2. Diretrizes
1) Defesa e promoção dos direitos humanos
2) Incidência em políticas públicas e controle social dessas mesmas políticas
3) Animação e fomento do desenvolvimento solidário e sustentável.

1) Promover a vida humana; Defesa e promoção da sociobiodiversidade;
2) Construir no seu dia a dia o projeto de sociedade solidária e sustentável;
3) Cultivar a Democracia Participativa;
4) Reconhecer o protagonismo dos excluídos e excluídas;
5) Promover a cultura da solidariedade e as relações igualitárias de gênero, raça, etnia e geração;
6) Acolher uma mística e espiritualidade libertadora; estar aberto ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso e intercultural;
2

Apresentação da cartilha Cáritas na promoção da solidariedade: como organizar a ação Cáritas.
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1.4. Prioridades
Prioridade

Objetivos

Ordem

Descrição

01

Promoção e fortalecimento de iniciativas
locais e territoriais de
Desenvolvimento
solidário e sustentável.

02

Defesa e promoção
de direitos e controle
social de políticas
públicas.

03

Fortalecimento da
articulação da Cáritas
com as Pastorais
Sociais, com as CEBs
e com o conjunto da
Igreja.

- Fortalecer a articulação com as CEBs, Pastorais Sociais e organismos;
- Criar novos mecanismos de diálogo com o conjunto da Igreja;
- Intensiﬁcar o envolvimento da Rede Cáritas na organização de campanhas e na contribuição
para a gestão de fundos de solidariedade (nacional e diocesanos) promovidos pela Igreja;
- Fortalecer o diálogo ecumênico, inter-religioso e intercultural nas iniciativas e relações da
Cáritas Brasileira.
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Organização e
fortalecimento da
Rede Cáritas.

- Ampliar a sustentabilidade da Rede Cáritas na base, com especial atenção às Cáritas Diocesanas sem regional;
- Ampliar e fortalecer a Rede Cáritas na Amazônia;
- Aumentar a capacidade de realizar parcerias e mobilizações para a mobilização de recursos da Rede Cáritas;
- Operacionalizar a política de comunicação;

- Promover a crítica e a denúncia sobre o atual modelo de desenvolvimento capitalista e seus
efeitos socioambientais, subsidiando a formulação de alternativas;
- Contribuir para o desenvolvimento de estratégias de convivência com os biomas e seu ecossistemas,
preservando e defendendo os territórios das populações tradicionais;
- Promover e fortalecer iniciativas de soberania e segurança alimentar e nutricional;
- Fortalecer o desenvolvimento e a articulação de iniciativas de economia popular solidária;
- Fortalecer a articulação de iniciativas que apoiem e defendam as lutas pela vida dos povos da Amazônia.
- Promover e apoiar iniciativas de defesa de direitos de populações em situação de vulnerabilidade social e emergências, na perspectiva do protagonismo dos excluídos(as);
- Fortalecer a mobilização social e a capacidade de incidência dos sujeitos das práticas alternativas nas políticas públicas;
- Contribuir com o processo de articulação dos movimentos sociais, pastorais sociais e organizações da sociedade civil;
- Fortalecer a capacidade da Rede Cáritas para a construção e o controle social de políticas
públicas.

- Estruturar processos de formação continuada em toda a Rede Cáritas e com grupos com os quais atua;
- Aprofundar o tema da gestão compartilhada em toda a Rede Cáritas.

1.5. Orientacoes para a Acao
Todas as ações da Cáritas Brasileira são orientadas e deﬁnidas a curto, médio e longo prazos. Para além do
planejamento a longo prazo, a Cáritas reaﬁrma sua identidade e seu caráter teleológico, razão primeira,
princípio que rege as ações e, ao mesmo tempo, assume uma dimensão de utopia enquanto alimenta a esperança dos excluídos e pequenos do Senhor e fornece as bases espirituais, éticas e sociais para todas as ações dos
agentes Cáritas.
Considerando a velocidade das informações e mudanças históricas, a velocidade produzida pela globalização,
a Cáritas entende que o ato de planejar para um período de quatro anos seja um planejar em longo prazo.
Em médio prazo, o planejamento anual (POA) cumpre o papel de ordenar e orientar o conjunto de ações no
período de doze meses para cumprir determinados objetivos ou metas especíﬁcas que foram deﬁnidos para
quatro anos.
Em curto prazo, os planos são delineados para um período de seis meses ou uma ação especíﬁca como um
encontro, um congresso ou quaisquer ações de formação, defesa de direitos ou de incidência política num
determinado período.
Os projetos anuais e trienais têm cumprido um papel fundamental no ato de planejamento e deﬁnições
estratégicas da Cáritas Brasileira. São eles que têm viabilizado todo o processo de construção coletiva da atual
matriz de planejamento. Um planejamento fundamentalmente participativo.
A formação na rede de formadores e comunicadores da Cáritas terá como parâmetro o jeito, a história e o
modo de viver próprios de cada bioma/território; a importância de se preservar a diversidade nas percepções,
visões caminhos estratégicos. Serão muitos rostos diferentes compondo a rede Cáritas e construindo sua
sustentabilidade.
Cumpre aﬁrmar que os projetos deverão gerar a oportunidade de qualiﬁcar a rede Cáritas para o exercício
pleno da gestão compartilhada, das instâncias coletivas de PMAS em âmbito regional, inter-regional. Assim,
mesmo tendo periodicidades diferentes, os projetos permanecem umbilicalmente vinculados ao ciclo de
planejamento estratégico (PPE) da Cáritas.
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2. Mistica e
Espiritualidade

O semeador saiu a semear.
Parte das sementes caiu em terra fértil...
(Mt 13,1-9)

O que é mesmo “mística” e “espiritualidade”? A pergunta volta sempre porque não dá
mesmo para deﬁnir o que seja de uma vez por todas. É como
o caminho, na educação popular: é caminhando que se faz
caminho. O entendimento do que sejam e de quais as diferenças e
relações entre mística e espiritualidade vai ﬁcando mais claro no encontro
pessoal com Deus Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, e nas práticas comunitárias e sociais de conquista da qualidade de vida do ser humano.
Vida que tem origem num “sopro divino”, num desejo de Deus de que a mulher e o
homem sejam “imagens” dele, criadores amorosos como ele. Todo ser humano é espiritual; manifesta-se, relaciona-se espiritualmente. Mas suas práticas mostram “espíritos
diferentes”: convicções, motivações, valores que levam a viver de modo diferente. Por serem
livres como Deus, podem fazer escolhas, e elas marcam o seu espírito, sua vida e sua história.

2.1. Pessoas Amadas, Livres, Libertadoras
Toda pessoa tem suas motivações, suas ideias e escolhas em relação a valores, seu modo de viver e de
conviver com as pessoas e com a terra; toda pessoa tem sua “mística”. E a tem como fruto do que Deus
semeou nela e do que ela própria semeou em si; isto é, do interesse, da busca, maior ou menor, do que a
ajudaria a ser melhor.
Essa busca resulta na ação livre de cada pessoa na construção de si própria e nem Deus pode e quer
substituir a liberdade. No entanto, a gente sabe que tanto a coletividade pode ajudar ou atrapalhar o
crescimento das qualidades de cada pessoa. Da mesma forma que as pessoas podem ajudar a coletividade
nestas ou naquelas qualidades e atitudes diante da vida.
Por isso, a mesma relação da semente com o terreno vale para a relação da pessoa com o coletivo. A
depender das escolhas, individuais e coletivas, a vida terá diferentes chances de germinar, multiplicar-se,
produzir frutos.

2.2. Partilhando a Vida
Cada agente da Cáritas experimenta, todo o tempo, situações em que alguma ou muitas pessoas estão
em necessidade e sofrimento. E o mesmo pode-se dizer da Mãe Terra, rasgada em propriedades privadas,
cercada, agredida, explorada para gerar mercadorias e riqueza. Ao mesmo tempo, acontecem também
situações em que as pessoas e as comunidades se sentem profundamente felizes por causa da experiência
do amor de Deus.

2.3. Iluminando a Vida com a Palavra
É ainda da vida de cada um(a) da comunidade que vai falar. Só que, agora, a fala será provocada por uma
reﬂexão de Jesus, que estava ligado à realidade do seu tempo; a ligação com a realidade de hoje é feita por
nós.
A acolhida da Palavra (Bíblia) no silêncio provoca uma meditação, um olhar mais aprofundado sobre a
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vida, sobre a vontade de Deus. É uma reﬂexão em que se busca o alimento do espírito, renovando a
mística através da espiritualidade. A prece pode e deve ocorrer em qualquer momento e pode tomar a
forma de poema, de oração espontânea, de cântico, de música religiosa ou popular.
A oração do agente Cáritas parte da profunda convicção de que Deus ama primeiro. Por isso, a prática
humana do amor é resposta, é ser e agir como Deus; isso humaniza e diviniza, ao mesmo tempo: é o mistério de Jesus, e o mistério humano. Ama-se a Deus no amor aos irmãos: quem não ama ao irmão está nas
trevas... e mente quando diz que ama a Deus, a quem não vê. (1Jo 2,9; 4,20)
A outra convicção do agente Cáritas é a de que o mundo atual está cheio de sinais do amor de Deus e,
ao mesmo tempo, de sinais de que existem seres humanos que não amam como ele e constroem leis e
instituições que nos afastam do amor de Deus e do dom da vida. Inclusive, reconhece que o próprio
planeta Terra está sendo aquecido pelo tipo de progresso e consumismo que destroi o mundo.

2.4. Renovando a Alianca
Caritas – caridade é uma palavra nos remete ao amor de Deus, um amor que revela Deus, já que ele é
Amor. Ele toma a iniciativa, e o faz com gratuidade. O amor de Deus se manifesta na história humana e seu
compromisso com a vida toma a forma de aliança. Pessoalmente, o ser humano topa a parada e se compromete a amar como Deus, sendo “seu povo”.
Uma das marcas da mística de cada agente da Cáritas é saber-se amado por Deus, vivendo a alegria de
saber que ele tomou a dianteira, gratuitamente, apenas porque gosta da gente. Por outro lado, é motivo
de alegria também o fato de ser membro do Povo de Deus, do povo que fez Aliança com ele.
Como se trata de uma Aliança, o agente Cáritas cultiva uma espiritualidade que o leva a avaliar o grau
de sua ﬁdelidade para com o amor de Deus; rever práticas, atuar como membro, ﬁlho de Deus que busca,
com sua comunidade, alimentar sua opção por meio da Leitura Orante da Palavra, da vivência da Eucaristia e da oração ligada à vida.
O compromisso da Cáritas está expresso em seu próprio nome: cabe-lhe ser amor, em resposta ao amor
primeiro de Deus. Cabe-lhe praticar a misericórdia e a compaixão na sua relação com os diferentes tipos
de “pequenos”, de excluídos, pelo mundo de hoje.
É importante, então, examinar a prática para ver até que ponto ela revela que se age com coração de
pobre, com o amor cordial dos pobres. E até que ponto o coração dos agentes da Cáritas sentem o que
os(as) outros(as) sentem, comprometendo sua própria vida por eles(as).
É necessário retomar sempre o compromisso de fermentar a sociedade com a certeza de que a paz, que
é fruto do desenvolvimento humano e social, é construída com a participação dos(as) empobrecidos(as).
Os(as) excluídos(as) devem ser protagonistas de sua própria libertação, mas é preciso que haja pessoas
que levam essa boa notícia a eles e que os anime a assumir sua missão na história. É preciso libertar a força
de Jesus presente nos que têm fome, passam sede, estão presos, nus e sem autoestima. Só então redescobrirão que são pessoas, com todos os direitos que as fazem humanas; com o direito à cidadania, que as
fazem lutadoras sociais e políticas para exigir a realização universal dos direitos; com o direito à soberania,
que as fazem ter poder e responsabilidade em relação aos que são eleitos para realizar, junto com a
cidadania, as políticas públicas que garantem os direitos de cada uma e de todas as pessoas.
A aliança da Cáritas inclui o compromisso em favor da construção de mediações organizativas que possibilitem aos(às) excluídos(as) serem protagonistas na construção de um “outro mundo”, de outra economia, de outra política, outra cultura, outra relação com a Terra – enﬁm, outra civilização.

08

3. Politica de
Sustentabilidade
A Política de Sustentabilidade foi
aprovada em sua versão ﬁnal pelo Conselho Consultivo na sua reunião de 28 de novembro de 2008.
Essa aprovação coroou um longo processo de reﬂexão conceitual,
metodológica e de experimentação prática, iniciado ainda em 2003.
Nesse processo, aconteceram vários seminários e oﬁcinas nacionais, interregionais, regionais e diocesanas, as quais foram acumulando conhecimentos,
lições e consensos, agora registrados em uma política nacional para toda a Rede
Cáritas.
Um dos diferenciais do compromisso com a sustentabilidade na Cáritas é a concepção
adotada. Para a Cáritas Brasileira, a sustentabilidade é compreendida como sua capacidade
de dar sustentação duradoura ao valor social do seu projeto político-institucional. Essa concepção explicita a visão de que o parâmetro fundamental orientador da busca pela sustentabilidade
é o valor social produzido pelo “projeto político-institucional”, materializado na Missão, nos
Princípios Orientadores, nas Diretrizes Institucionais constantes do Plano Estratégico Institucional.
A sustentabilidade, para a Cáritas, não é reduzida à sua dimensão ﬁnanceira, mas, sim, tratada como
o conjunto articulado dos fatores-chave que afetam diretamente a capacidade da instituição para dar
sustentação duradoura ao seu projeto político e Missão.

3.1. Concepcao de Sustentabilidade
A concepção de sustentabilidade desenvolvida pela Cáritas Brasileira integra quatro dimensões:
- Místico-espiritual: voltada aos elementos de identidade de valores e da espiritualidade que dão sentido
e motivação para a ação (mística libertadora, diálogo inter-religioso e metodologia de educação popular).
- Sociopolítica: enfoca a identidade política, os vínculos sociais e políticos que conferem legitimidade e
força à instituição, a qualidade participativa e democrática de seu processo de tomada de decisões e sua
comunicação com a sociedade.
- Técnico-gerencial: refere-se à qualidade da equipe, do trabalho e do sistema de gestão em geral.
- Financeira: referente à mobilização e gestão de recursos e à capacidade de prestar contas com transparência.
Outra questão conceitual importante é a diferenciação entre captação de recursos e mobilização de
recursos:
- Captação de recursos: são as iniciativas de acesso a diferentes tipos de fontes de recursos ﬁnanceiros.
- Mobilização de recursos: é o desenvolvimento contínuo de iniciativas metodológicas e gerenciais
capazes de disponibilizar recursos ﬁnanceiros, humanos e materiais para a realização da Missão. A mobilização de recursos, nesse sentido, engloba o conjunto das estratégias de mobilização de todos os tipos de
recursos (apoio político, mobilização social, trabalho voluntário, contribuição técnica, doação de materiais
e equipamentos e recursos ﬁnanceiros) necessários ao fortalecimento da sustentabilidade institucional.
Por isso, a mobilização de recursos integra a captação de recursos ﬁnanceiros, mas vai além.
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3.2.Principios de Sustentabilidade
Os princípios orientadores da Política de Sustentabilidade são:
- Princípio da centralidade da Missão: expressa o compromisso da Cáritas com a realização de sua Missão
institucional.
- Princípio da coerência entre meios e ﬁns: as melhorias organizativas, gerenciais e operativas devem ser
aplicáveis a todas as dimensões da sustentabilidade em coerência com a Missão, os Princípios Orientadores e as Diretrizes Institucionais.
- Princípio do desenvolvimento integrado: as quatro dimensões da sustentabilidade devem ser fortalecidas de modo integrado e igualitário.
- Princípio do enredamento sustentável: prioriza o caráter de rede com cada Entidade Membro e seu
enredamento com as Cáritas Regionais e Nacional.
- Princípio da eclesialidade: estabelece o equilíbrio dinâmico entre a autonomia institucional da Cáritas e
seu pertencimento à Igreja; signiﬁca integrar-se mais à Igreja, colaborar, ser percebida e valorizada como
instituição da Igreja.
- Princípio da autonomia: preserva a autonomia político-institucional e estabelece a coerência em todas
as iniciativas de fortalecimento da sustentabilidade.

3.3. Objetivos
O objetivo geral da Política de Sustentabilidade é fortalecer a capacidade da Cáritas Brasileira de realizar
sua Missão.
Os objetivos especíﬁcos são:
* Fortalecer a capacidade da Cáritas Brasileira para aﬁrmar sua identidade eclesial, profética e libertadora
e de se posicionar como ator relevante no debate público.
* Tornar a identidade sociopolítica e eclesial da Cáritas mais clara e mais compartilhada em toda a Rede
Cáritas.
* Fortalecer a Cáritas Brasileira como uma rede integrada de Cáritas Diocesanas, Entidades Membros, Cáritas Regionais e Cáritas Nacional e Rede Cáritas Internacional.
* Aprimorar os sistemas de planejamento, monitoramento e avaliação em toda a Rede Cáritas.
* Aprofundar a perspectiva democrática e colegiada da gestão em toda a Rede Cáritas.
* Fortalecer a capacidade de mobilizar recursos em toda a Rede Cáritas.
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4. Politica de
Formacao
A partir dos anos 1970, desenvolveuse na Cáritas uma crescente preocupação com a
formação para qualiﬁcar os diversos tipos de práticas sociais. Proﬁssionais das áreas do serviço social, sociologia, ﬁlosoﬁa,
teologia, direito, pedagogia e outras passaram a integrar equipes de
Secretariados Regionais e de algumas Cáritas Diocesanas.
As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelas Escolas de Agentes de Cáritas, cursos e encontros de formação. Analisando seus conteúdos , nota-se uma clara
3
preocupação e ênfase na dimensão da militância.
A partir de 1990, o programa de formação da Cáritas Brasileira deu unidades ao temas
de formação, a saber: análise da realidade brasileira; missão da Igreja frente à realidade
social; metodologia de ação para o trabalho de pastoral sócia; mística do agente da Cáritas;
pastoral e ação política (movimentos sociais, etc.); avaliação e planejamento à luz da fé.
Muitos foram os desdobramentos e frutos desse processo de formação integrado, que permitiu
a revisão da forma de trabalho, abordagem e metodologia de trabalho com pessoas e grupos excluídos, em situações de emergência natural ou social:
• Para destacar a gravidade da situação de desigualdade social, no lugar dos termos “pobre”, “empobrecido” ou “marginalizado”, a Cáritas passou a utilizar o termo excluído(a) para designar os diferentes
processos de “apartação social” resultantes do nefasto modelo de exploração capitalista.
• Para tratar a questão da dominação política, social e econômica no sertão – semiárido brasileiro, a Cáritas passou a trabalhar com a política de convivência com o semiárido e abandonou o discurso e a prática
de combate à seca.

4.1. Desafios Atuais para a Formacao de
Agentes
Ao mesmo tempo em que somos “bombardeados” por uma inﬁnidade de informações de toda ordem,
deparamo-nos com diferentes concepções de ser humano e de sociedade. Como os(as) agentes de Cáritas
se colocam frente a essa “torre de babel” de inúmeras visões, antigas e novas, que inﬂuenciam o cotidiano
de todas as pessoas e grupos sociais?
Em tempos de profundas transformações e transições paradigmáticas, os(as) agentes de Cáritas
precisam estar cada vez melhor preparados para contribuir na construção de um futuro com justiça social
e vida digna para todos(as). Diante da crise, levantam-se muitas forças sociais criativas que buscam retomar a utopia de uma sociedade solidária – um outro mundo é possível – a partir dos parâmetros de uma
ética solidária, de corresponsabilidade e compaixão, que se fundamentam numa visão crítica, ecológica,
democrática e espiritual.

4.2. Objetivos da Politica de Formacao
Orientar a preparação de agentes com clareza metodológica e vivência da mística da Cáritas, comprometidos com a transformação social, para que eles sejam capazes de animar processos participativos
emancipadores de formação humana integral que favoreçam o enfrentamento da exclusão social,
econômica, política, cultural e religiosa.
3

Os cursos, em geral, seguiam a metodologia da Ação Católica Operária: ver/julgar/agir, que visava
sempre levar para o engajamento comunitário, social e político. Os vetores básicos dessa pedagogia
são a relação indissociável entre a ação e a reﬂexão. A ênfase se dava sempre na “alimentação” da
militância comprometida com a transformação social (cf. Adams 2001).
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4.3. Perfil dos(as) Agentes da Caritas
O perﬁl e a identidade do(a) agente que a Cáritas quer formar resume-se na articulação do trinômio:
a) vivência da mística e espiritualidade libertadora;
b) compromisso ético-político com a instauração de um novo projeto societário;
c) prática coerente com uma metodologia participativa.
De acordo com esse perﬁl, os(as) agentes de Cáritas caracterizam-se pela(o):
• Prática em favor dos(as) excluídos(as);
• Agilidade, especialmente, frente às emergências ou conﬂitos;
• Trabalho em mutirão;
• Fé que os move e orienta todas as ações institucionais (Tiago 2, 14-26);
• Engajamento e animação com metodologia libertadora e emancipadora;
• Postura da compaixão;
• Espírito marcado pela prática de Jesus, pelo seu modo de agir junto ao povo, especialmente o mais
empobrecido;
• Cultivo da fé nas celebrações litúrgicas com as comunidades;
• Vivência de uma espiritualidade integradora das diversas dimensões da vida;
• Postura ecumênica e capacidade de diálogo intercultural e inter-religioso;
• Postura profética comprometida e engajada na mudança das estruturas injustas da sociedade;
• Postura de acolhida, de escuta e diálogo;
• Atitude de anúncio e esperança inspirada pelo Espírito;
• Força animadora de processos de organização e mobilização.

4.4. Metodologia Emancipadora
Elementos Essenciais
A política de formação funda-se na concepção dialógica da produção saber e na metodologia participativa e emancipadora que favoreça a superação dos diferentes processos e graus de exclusão social, assumindo como temas transversais as questões de gênero, raça/etnia e geração. Atualiza a educação popular,
valoriza a tradição pastoral no método ver/julgar/agir, como processo dinâmico, rompe com processos
lineares com vistas a consolidar uma educação contextualizada e inspirada, no legado de educadores
como Paulo Freire.
A Cáritas faz assistência social sem abrir mão de atuar com a metodologia participativa orientada para
o protagonismo popular, articulando simultaneamente três tipos de ações sociais que têm sido caracterizadas como assistência, promoção humana, organização e engajamento solidário:
a) A assistência – Caracteriza-se pela ajuda emergencial, para propiciar condições mínimas de sobrevivência digna, aﬁrmando que é o Estado que tem o dever de garantir os mínimos sociais a todas as pessoas.
b) A promoção humana – Refere-se ao processo de formação integral no decorrer das práticas sociais que
integram questões pessoais e sociohistóricas.
c) A organização e o engajamento solidário – Envolve os excluídos e potencializa sua participação nas
organizações representativas que assumem lutas populares nos níveis local, estadual e nacional.
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4.5. Acoes Estrategicas
Para dar conta da implementação da Política de Formação nos diferentes âmbitos de organização e ação
da Cáritas, foram deﬁnidas ações estratégicas de quatro tipos, a saber: formação básica de agentes;
formação temática; formação de gestores e formação de formadores.
Tipo

Formação básica de
agentes Cáritas

Formação temática

Público

Novos agentes Cáritas
Agentes de equipes
Cáritas

Objetivos

Temáticas

- Mística e espiritualidade
- Ação em rede/gestão
compartilhada
Formar agentes para
- Marco referencial
vivenciarem a identidade e desenvolverem - História da Cáritas no
contexto da história da
a missão Cáritas
Igreja/sociedade
- PMAS
- Análise de conjuntura
- Comunicação

- Espiritualidade
- Desenvolvimento
solidário e sustentável
- Território
Todos(as) os(as)
Formar agentes em
- Economia popular
agentes da rede Cáritas temas prioritários
solidária
deﬁnidos no quadriênio - Mobilização social/
políticas públicas/ controle
social
- Diálogo inter-religioso,
intercultural e ecumenismo
- Emergências
- Sustentabilidade
- Voluntariado
- Direitos humanos

- Gestão compartilhada/
redes
Conselhos
- “Ferramentas” de
Formação de gestores
Formar agentes
Coordenações
gestores de toda rede administração
colegiadas/
Cáritas na área política, - PMAS
secretários(as)
técnica e metodologia - Mobilização e gestão
de recursos
Coordenações diocesanas
- Legislação

Âmbito/Resp.

Nacional/ Regional/
Dioceses

Nacional/
Inter-regional/
Regional/
Dioceses

Diretorias

Formação de
formadores

Nacional e Regional

- Democracia, participação,
controle social, incidência
- Desenvolvimento sustentável
Agentes Cáritas e
Formar os formadores - Mobilização social/redes Nacional e Regional
agentes de pastoral que da rede Cáritas
- Cidadania e direitos
atuam na formação
humanos
- Educação popular
- Metodologia de pesquisa

Além dessa formação sistemática, a preparação dos(as) agentes para o trabalho de base dá-se, igualmente, através do acompanhamento às equipes, por meio da reﬂexão sobre as práticas sociais e/ou avaliação das atividades integradas no cotidiano dos projetos, no processo de PMAS, na ação dos grupos de
trabalho e demais atividades orgânicas da rede Cáritas, além da participação nas atividades de formação
e articulação das Pastorais Sociais e organismos da CNBB.
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5. Desenvolvimento
Solidario
Sustentavel
No decorrer
da sua história, a Cáritas Brasileira vem
desenvolvendo suas ações e contribuindo no debate e
na concepção de desenvolvimento no Brasil. Podemos
aﬁrmar, sem medo de errar, que o nosso diferencial é a articulação
entre teoria e prática em que a formulação teórica é sempre construída
a partir do que está sendo vivenciando no dia a dia de trabalho junto às
comunidades.
Nesse contexto é que vem sendo construído um tipo de desenvolvimento diferenciado (sustentável e solidário), multidimensional (dimensão ambiental, econômica,
política, social e cultural), que não se “restringe“ ao crescimento econômico como
condição única e suﬁciente para promover a melhoria das condições de vida da população,
sendo uma ação cultural, um processo de transformação das relações sociais, culturais, políticas e produtivas, que se expressa na constante busca de uma nova realidade, possibilitando novas
relações sociais que:
• incorporem a dimensão da Sustentabilidade – à medida que promovem a transformação das
relações entre as pessoas e a natureza, buscando a harmonia entre o bem-estar do ser humano e o meio
ambiente e reconhecem a unidade da vida no planeta Terra e a importância da biodiversidade.
• incorporem a dimensão da Solidariedade – à medida que trabalham para a inclusão de todas as pessoas
em seus benefícios, promovem o rompimento com a visão utilitarista do meio ambiente, expressam um
novo conceito e novas relações de poder, na condição de associação, de articulação de esforços e compromissos voltados para a superação de todas as desigualdades e de destruição da vida. Avaliamos que essa
dimensão tem forte signiﬁcado para nós e está relacionada com a nossa identidade.

5.1. Desenvolvimento Solidario e Sustentavel Conceito
Com base nos princípios de solidariedade, sustentabilidade, dignidade humana e qualidade de vida
como exigências fundamentais para o desenvolvimento e de democracia como valor universal e método
de tomada de decisão, temos a seguinte formulação sobre desenvolvimento solidário e sustentável – DSS.
“Processo endógeno de mobilização das forças sociais e das potencialidades econômicas locais com a
ﬁnalidade de implementação de mudanças que proporcionem a elevação das condições de vida da
população local, em harmonia com o meio ambiente e com a participação ativa e solidária da sociedade
na autogestão do seu desenvolvimento.”
Diante dessa deﬁnição de DSS, a soberania dos povos, o protagonismo dos excluídos e excluídas, a
emancipação do trabalho humano na perspectiva da economia popular e solidária e diversidade das
culturas locais e das identidades, com atenção para as questões de gênero, raça, etnia e geração, passam
a orientar as ações e decisões institucionais como diretrizes de ação.
As mobilizações, articulações e lutas políticas, a organização da sociedade civil, a superação das
desigualdades regionais, o consumo ético e solidário e o comércio justo são apresentados como padrões
de comportamento que viabilizam novas relações entre produção, consumo e natureza.
A interação campo-cidade e as reformas agrária e urbana aparecem como exigências éticas e como
políticas indispensáveis ao desenvolvimento solidário sustentável.
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5.2. Territorialidade: conceito
Diferentes recortes e usos da expressão “territorialidade”:
- Territórios “naturais”: bacias e microbacias hidrográﬁcas; biomas e ecossistemas; zonas agroecológicas.
- Territórios “étnicos” e culturais: áreas indígenas; quilombolas, formações culturais especíﬁcas –
fundos/fechos de pasto.
- Territórios geopolíticos: consórcios municipais (vizinhança); CONSADs; polos e distritos industriais;
distritos urbanos; dioceses.
Durante todo o ano de 2008, a rede Cáritas Brasileira construiu um processo de sistematização das suas
experiências em que existiam elementos e/ou estratégias de desenvolvimento local (territorial) e, no que
tange a temática do desenvolvimento local, dois desaﬁos foram identiﬁcados para a rede Cáritas.
O primeiro deles é fazer com que esse tema atravesse as reﬂexões sobre as ações da Cáritas, contribuindo para que todas as atividades passem a ter como horizonte estratégico a construção articulada do
desenvolvimento.
O segundo desaﬁo é decorrente do primeiro. Superar ações isoladas para realizar ações estrategicamente construídas a partir do horizonte do desenvolvimento sustentável solidário na perspectiva do
território.
Entendemos que a missão da Cáritas “... participar da construção de uma nova sociedade com as
pessoas em situação de exclusão social...” é referência para a superação desses desaﬁos.

5.3. Consideracoes Estrategicas
O trabalho de defesa e promoção do Desenvolvimento Sustentável Solidário com base nos territórios
e biomas terá como base:
• A denúncia do modelo de desenvolvimento e consumo que gera catástrofes ambientais e põem em risco
a vida de milhões de brasileiros.
• A dimensão socioambiental incorporada tanto à defesa e promoção de direitos humanos quanto ao
controle social de orçamento e políticas públicas. A situação das pessoas atingidas por catástrofes naturais
provocadas por chuvas ou secas exige um novo modelo de política pública que seja pautada pela ação,
prevenção e controle social sobre o orçamento público.
• O fomento aos Fundos Solidários e às suas comissões e comitês gestores, apoiando, divulgando e colaborando no processo da coleta da Campanha da Fraternidade realizada no Domingo de Ramos.
• A produção local diversiﬁcada como alternativa à monocultura, que tem penalizado o meio ambiente e
põe em risco a vida em todos os biomas e ecossistemas: cerrado, ﬂoresta, caatinga, litoral, pampas.
• A população de rua, os(as) desempregados(as) e os setores informais como atores que vão construindo
alternativas de produção, geração de renda com respeito ao meio ambiente.
• A Economia Popular e Solidária, concebida e realizada no contexto do desenvolvimento solidário sustentável e territorial, apresentada como alternativa concretaao atual modelo de produção e consumo, que
tem nos levado ao desequilíbrio socioambiental, ao esgotamento dos recursos naturais e à ampliação da
miséria e da fome.
• O controle social sobre políticas, orçamento e ação do agente público como ato que deve ser prioritariamente local, como:
1. O controle social sobre candidatos(as) que compram votos e/ou fazem uso da máquina adminis
trativa em seu benefício é essencialmente local.
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2. A coleta de assinaturas como o da “Campanha Ficha Limpa” tem sua força na organização local,
na relação direta com as pessoas das comunidades, bairros, vilas.
O DSS é essencialmente um modelo de desenvolvimento que reconhece, acolhe e respeita os elementos
culturais, ambientais, históricos e sociais de cada um dos territórios. Nesse sentido, a Cáritas passa a
defender o DSS-T como referência para a construção de outro modelo de desenvolvimento para o planeta.
Esse modelo poderá ser tema e referência para os debates e fóruns regionais, nacionais e internacionais,
como o Fórum Social Mundial e demais lutas e mobilizações populares.
O DSS-T vinculado ao tema meio ambiente, aquecimento global e suas implicações para a vida no
planeta já está presente na articulação das pastorais sociais, das Comunidades Eclesiais de Base e do
conjunto da Igreja: romarias, fóruns, gritos dos excluídos, semanas de mobilizações da água, da agricultura
familiar, das campanhas promovidas ou apoiadas pelas pastorais sociais e, de modo especial, as Campanhas da Fraternidade de 2010 e 2011.
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6. Comunicacao
Orientacoes Gerais
A comunicação para a Cáritas
Brasileira tem como principal função contribuir
com a mobilização social, informando, produzindo debates
e aprofundando, e, em consonância com a missão da Cáritas,
animar e promover a prática da solidariedade libertadora em defesa da
vida.
A comunicação institucional existe para fortalecer e dar suporte à comunicação
para a mobilização. O fortalecimento da imagem e da identidade da instituição, a
escolha e a utilização dos meios, linguagens e mídias de comunicação estão diretamente vinculados à realização da missão.
Nessa perspectiva, a comunicação passa para a responsabilidade de todos e de todas. Cada
agente Cáritas é comunicador(a) e é convidado a integrar a rede de comunicadores da Cáritas
Brasileira e se envolver no processo de mobilização da sociedade em torno dos temas trabalhados e prioridades da Cáritas.
Consideramos, ainda, que a qualidade da comunicação interna esteja diretamente ligada ao fortalecimento da rede de comunicadores e de toda a Cáritas. Isso implica no envolvimento de todos os
regionais e entidades membros na comunicação e no desenvolvimento de uma cultura de comunicação
em toda a rede Cáritas. Quando possível, convém garantir uma pessoa de referência para a comunicação
em cada regional e em cada entidade membro.
A garantia de uma pessoa de referência em cada um dos mais de 180 pontos de contato fortalece a rede
de comunicadores, possibilita o aumento da circulação de informações entre todas as instâncias da Cáritas, contribui para unidade na diversidade e facilita o ﬂuxo e o entendimento das informações.
A capacitação é uma das maneiras de aumentar a qualiﬁcação da comunicação interna. A capacitação
será orientada para a linha da mobilização social e para conhecer, selecionar e utilizar melhor os espaços
nos meios de comunicação existentes e para potencializar os meios próprios de comunicação.

6.1. Meios e Midias
A Identiﬁcação e potencialização dos espaços disponíveis nos meios de comunicação é uma das estratégias de comunicação sugeridas com atenção especial para:
Mídia convencional – Manter boa relação com a mídia e utilizar os meios de comunicação local, regional
e nacional, fazendo contatos pontuais e sistemáticos conforme a realidade local; reivindicar junto às rádios
espaços para programas de interesse público; ocupar espaços e aproveitar oportunidades para levar a
tônica de nossos discursos, fazendo um contraponto ao discurso hegemônico.
Mídia Católica – Negociar a colocação de link para o site da Cáritas em sites católicos; enviar informações
sobre a Cáritas para veículos católicos (por exemplo: Revista das Paulinas, Família Cristã, Ir ao Povo, Jornal
de Opinião etc.)
Relação com as entidades parceiras
Veículos – Valorizar os espaços nos veículos de comunicação dos regionais da CNBB, das dioceses e de
outros parceiros e participar de comitês de imprensa com entidades para pautar temas de interesse
comum.
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Mídia Alternativa – Potencializar as rádios comunitárias e outros Meios de Comunicação Popular;
produzindo materiais radiofônicos para as rádios comunitárias; TVs comunitárias, TVs a cabo e TVs universitárias; dando atenção especial para jornais de bairros;
Outra estratégia vai tomando corpo à medida que a Cáritas assume a criação e manutenção de meios
próprios de comunicação social e comunicação de massa, seja ela escrita, falada ou televisada, de acesso
on-line ou remoto. É necessário que se cuide para que o conteúdo acompanhe os princípios da política de
comunicação, o plano de trabalho, as prioridades e valorize o protagonismo dos atores sociais.

6.2. Campanhas & Campanhas
A contribuição e participação direta nas campanhas eclesiais e sociais de interesse para a consecução da
missão da Cáritas é, também, uma das estratégicas. Entre elas, destacam-se:
Campanha da Fraternidade/FNS – Trabalhar em conjunto com a CNBB, dioceses, paróquias e pastorais
sociais na animação da campanha/coleta com vistas ao fortalecimento do FNS e da cultura da solidariedade.
Campanha Permanente – Motivar doação permanente para ações da Cáritas Brasileira, com enfoque na
sustentabilidade institucional, ressaltando os programas nacionais da Cáritas. Aqui damos destaque à
Semana de Solidariedade e à campanha Sou Cáritas.
Campanhas Temáticas – Organizar campanhas temáticas conforme as prioridades e projetos da Cáritas, a
exemplo da campanha Convivência com o Semiárido e Semana da Água.
Campanhas Emergenciais – Organizar campanhas de emergências em consonância com as deliberações
das diretorias.

6.3. Rede de Comunicadores
A Cáritas entende que os meios de produção e distribuição das notícias e das informações institucionais
já fazem parte do ato de comunicar, ou seja, a produção da comunicação enquanto ato que seleciona
meios, mensagens e interlocutores é um ato coletivo. Para isso, faz parte da política de comunicação a
ação em rede e, portanto, a constituição e fomento da rede de comunicadores da Cáritas Brasileira.

Composição

Atuação
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Proﬁssionais de comunicação (jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas e comunicadores populares) da Cáritas e pessoas de referência em comunicação nas entidades
membros.
• Troca de informações e experiências entre os agentes Cáritas;
• Fortalecimento da comunicação da rede Cáritas nacional e internacional (circulação e
distribuição de informação e material);
• Animação dos processos de mobilização nacional.

6.4. Gestao da Comunicacao
Os comunicadores são os responsáveis pela cogestão da comunicação na Cáritas Brasileira em todos os
níveis e meios. Na medida do possível, comunicadores serão liberados e designados para as seguintes
tarefas:
Comunicação interna – Produção de veículos e materiais institucionais (informativos, revista, fôlder,
vídeo, CD-Rom, spots, cartilhas, banners, cartazes, etc.); planejamento da distribuição dos materiais e
disseminação dos conteúdos e contribuição para dinamizar o ﬂuxo de comunicação da rede Cáritas e
setores da Igreja.
Comunicação externa – Assessoria de imprensa (produção de releases, atendimento à imprensa, visitas
às redações e editorias, participação e organização de coletivas em parceria com outras entidades);
produção de material com vistas ao público externo; produção e divulgação de spots e vídeos, programas
de rádio, trabalho integrado com área de campanhas e formação.
Internet e redes – Coordenação e manutenção do sítio eletrônico da Cáritas, do Clique-semiárido e da
rede de comunicadores.
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7. Emergencias
A atuação
nas situações de emergência é uma das
marcas da, já longa, história da Cáritas Brasileira e
motivo de reconhecimento pela Igreja e pela sociedade.
Um dos frutos do processo de globalização é observado no aquecimento global, que fez com que tivéssemos, na última década, os anos
mais quentes de toda a história conhecida da Terra. Por isso, a Cáritas
Brasileira está empenhada na mudança do atual modelo de desenvolvimento e
na defesa de um modelo com sustentabilidade ecológica.
A metodologia de trabalho em emergência da Cáritas Brasileira se integra às experiências das Cáritas em todo o planeta Terra. Essa experiência e a reﬂexão nacional e internacional fundamentam as orientações e as pistas que seguem:

7.1. Prevencao de Desastres - Emergencias
Já dizia o ditado popular: “mais vale prevenir que remediar”.
Para isso, sugere-se:
• Identiﬁcar e divulgar as áreas de risco tanto nas cidades quanto no campo.
• Reﬂetir sobre a situação de risco e deﬁnir plano de ação para superar o risco, inclusive buscando recursos
públicos através de incidência nos orçamentos públicos.
• Promover uma cultura de prevenção e ações de cuidado e melhoria do meio ambiente, especialmente
em relação à coleta seletiva de lixo, aos rios, às fontes de água e à mata ciliar.
• Pressionar as autoridades municipais a desativar ou dar destino e tratamento adequado aos resíduos
sólidos e estimular programas públicos de coleta seletiva solidária com a gestão compartilhada das organizações de catadores de materiais recicláveis.
• Estimular as famílias à produção de alimentos hortigranjeiros e não somente à prática da jardinagem e
do paisagismo.
• Estimular organizações a reaproveitarem alimentos ainda válidos, mas descartados (nas grandes feiras,
na Ceasa e até mesmo nos supermercados).
• Incentivar, divulgar e motivar o desenvolvimento de iniciativas de economia solidária.
• Usar o direito de participação e representação da sociedade civil na COMDEC, da mesma forma que nos
demais conselhos municipais (saúde, educação, transporte, assistência social).
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7.2. Preparacao para Emergencias
e Desastres
As ocorrências de eventos da natureza que podem causar situações de emergência são previsíveis. Por
isso, a Cáritas deve:
• Reivindicar serviços públicos de alerta e de organização preventiva em relação a fenômenos naturais que
possam colocar em risco a vida de pessoas.
• Sensibilizar e mobilizar pessoas, famílias e instituições para acolher desabrigados, mantendo atualizado
um cadastro de lugares e de pessoas que podem fazer hospedagem solidária.
• Incentivar a armazenagem de alimentos e de forragens, bem como água da chuva, para dispor deles
quando necessário.
Perguntar e agir imediatamente:

No seu município existe a COMDEC (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil)?
Se ela existe, como funciona?
Sugestão: A Cáritas poderá fazer parte da equipe da COMDEC.

7.3. Resposta Imediata aos
Desastres/Emergencias
“Alimento – água – moradia – medicamentos – direitos, hospedagem solidária...”
Trata-se das ações a serem desenvolvidas quando acontecem situações de emergência.
De toda maneira, ter presentes as seguintes pistas:
• Ir ao local, visitar, reconhecer, fazer tudo que seja possível para que as pessoas superem a situação de
que são vítimas. Esse processo deverá possibilitar “emergir” da situação em que estão para algo novo.
Transformar a “emergência” em oportunidade de organização coletiva e emancipação.
• Contribuir com a mobilização e organização do trabalho conjunto na região (prefeitura, Defesa Civil
Municipal, Igrejas, sindicatos, ONGs).
• Viabilizar uma coordenação da situação de emergência que conte com a tomada de decisão e participação das pessoas atingidas.
• Organizar, se necessário, campanha de solidariedade local, nacional e internacional.
• Fazer o processo legal, de forma organizada e com protagonismo das pessoas atingidas, para que sejam
liberados recursos públicos para o atendimento imediato e para a reconstrução das condições de vida.
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• Exigir, com a organização local, que sejam realizadas, sistematicamente, ações de controle social e monitoramento sobre as ações anunciadas e sobre o uso dos recursos públicos liberados nas situações de
emergência.
• Fazer o exercício da democracia participativa com os todos os grupos envolvidos na situação de
emergência.
• Providenciar atendimento religioso, psicológico, social. As emergências geram inúmeros sofrimentos
pessoais e sociais.
• Organizar equipes de trabalho com as pessoas abrigadas (equipe de limpeza, preparação dos alimentos,
segurança, negociações, lazer, mística).
• Atenção especial para crianças e idosos, valorizando o potencial de cada um e dando o atendimento
especial em função de suas necessidades e peculiaridades.

7.4. Reconstrucao e Recuperacao das
Condicoes dos Meios de Vida
Esse é o passo mais difícil. Em geral, os meios de comunicação já deixaram de falar do acontecido. Os
próprios organismos públicos tendem a fazer de conta que seu dever já foi cumprido. A Cáritas reaﬁrma
seu papel de solidariedade às pessoas atingidas em sua luta para recuperar seus direitos, recompondo
suas condições de vida.
Para isso, vale ter presente essas orientações:
• Elaborar, com a comunidade, um plano de trabalho para reconstruir as condições de vida, eliminando ou
minimizando os riscos que ali se encontravam e cuidando do restabelecimento em plenitude, dos serviços
públicos, da economia da área, do bem-estar da população e da qualidade de sua organização.
• Dar a conhecer a lei e os direitos positivos inerentes aos atingidos.
• Promover e apoiar as alternativas de economia solidária que foram discutidas e planejadas durante o
período da emergência.

7.5 Leis que Garantem Direito das Pessoas
Em situações de emergência, é dever do poder público (Estado) atender as vítimas com alimento, agasalho, abrigo, medicamento, reconstrução, como prevê a metodologia mundial de atuação nas emergências: Prevenção, preparação, resposta e recuperação.
Lei Maior – Constituição Federal – artigo 148, inciso I:
• Decreto-Lei nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil. (em
anexo, o artigo 13, que se refere à defesa civil do município).
22

• Decreto de 26 de setembro 2005. Deﬁne a Semana Nacional de Redução de Desastres.
• Lei nº 10.878, de 8 de junho de 2004. Trata do uso do FGTS nas situações de emergência.
• Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004. Deﬁne normas para o auxílio emergencial ﬁnanceiro,
cobrindo direitos de quem não tem FGTS.
• Decreto 6.663, de 28 de novembro de 2008, que “regulamenta a aferição sumária, pelo Ministro de
Estado da Integração Nacional, da caracterização do estado de calamidade pública ou da situação de
emergência”.
• Seguro safra, que deve ter adesão do município e contrapartida do agricultor.
• Na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), artigo 22, existem benefícios eventuais que poderão ser
acessados nas situações de emergência.
• Contar com apoio de proﬁssionais na área do serviço social, psicologia e religiosa.

7.6. Passos Necessarios para o
Reconhecimento de Emergencia ou de
Calamidade Publica
a) NOPRED – Notiﬁcação preliminar de danos – no máximo 12 horas após o evento.
b) VADAN – Avaliação de danos – nos primeiros dias, podendo ser refeito semanalmente.
c) PLANO DE AÇÃO – o que deverá ser feito.
d) Decreto nº 6.663, de 28 de novembro de 2008 (O ministro da Integração Nacional pode decretar situação de calamidade pública ou de emergência, sem a necessidade de todos os passos previstos na lei).
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8. Infancia,
Adolescencia e
Juventude
No
início da década de 90, a Cáritas cria
um programa nacional especiﬁco para crianças
e adolescentes, denominado PCA (Programa Criança e
Adolescente), que passou por avaliações e mudanças ao
longo dos anos. No ﬁm da década de 90, o PCA passou por uma
avaliação externa que constatou a necessidade de reestruturação
metodológica, face à adoção de conceitos conservadores de infância e
adolescência e à concepção voltada ao atendimento sem discussão política. O
foco em direitos foi estabelecido.
No inicio da década de 2000, a Cáritas deﬁne uma política nacional para infância e
adolescência como horizonte político pedagógico para a ação da Rede. Intensiﬁca-se a
formação para o protagonismo e o trabalho junto aos conselhos de políticas públicas, sendo
também incorporado à juventude, passando o programa a ser nomeado PIAJ (Programa de
Infância, Adolescência e Juventude).
Desde então, a Cáritas realizou encontros nacionais de adolescentes, maior formação política
com grupos e comissões regionais de adolescentes e jovens a partir de campanhas e mobilizações
para a garantia de direitos, em destaque, o Voto Adolescente, Enfrentamento à Violência e Exploração
Sexual, Participação na Gestão de Políticas Públicas, contra a Redução da Maioridade Penal.
Mesmo com essa trajetória, em 2007 permanecia a constatação do isolamento do PIAJ com as demais
ações da Cáritas, bem como uma necessidade de integração da atuação institucional como um todo. O
PPE 2008-2011 apresenta um caminho de integração das ações de infância, adolescência e juventude,
integrando-as nas prioridades:
1) Promoção e fortalecimento de iniciativas locais e territoriais de desenvolvimento solidário e sustentável;
2) Defesa e promoção de direitos e controle social de políticas públicas;
3) Fortalecimento da articulação da Cáritas com as pastorais sociais, comunidades eclesiais de base e o
conjunto da Igreja;
4) Organização e fortalecimento da Rede Cáritas.

8.1. Desafios
• da ação da Cáritas Brasileira
Hoje, a Cáritas vivencia o desaﬁo institucional de repensar seus programas autônomos e fazer a articulação a partir das prioridades coletivamente construídas, ou seja, a integração dos trabalhos (ações), como
deﬁnir e promover a articulação entre convivência com os biomas, economia popular solidária, segurança
alimentar com infância, adolescência e juventude.
A avaliação externa em 2009 aponta uma série de elementos que conﬁrmam, ampliam e até rediscutem
a análise da avaliação interna realizada em 2008, em destaque: o deslocamento e descolamento, a inexistência de diagnóstico amplo, uma dicotomização desnecessária entre atendimento e política pública, a
atuação na linha de assistência-atendimento como substituição do Estado e não como experiência piloto
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de políticas públicas, a descontextualização dos conteúdos de infância, adolescência e juventude e imprecisão metodológica.
Com a descentralização dos programas, a perspectiva para a política de infância, adolescência e juventude da Rede Cáritas é compreendê-la a partir do recorte de geração nas demais ações da entidade, integrando e vendo esses sujeitos inseridos em comunidades, territórios, regiões, biomas, etc., uma concepção
contextualizada da questão da infância, adolescência e juventude.
• da infância, adolescência e juventude brasileiras
Os indicadores sociais4 apontam situações de vulnerabilidade social e violações de direitos humanos
envolvendo infância, adolescência e juventude no Brasil. Logo, desaﬁo para a sociedade brasileira é o
enfrentamento das violências ou das múltiplas violências (doméstica, cultural, econômica, sexual) que
envolvem tais sujeitos, garantindo o princípio da proteção integral aﬁrmado nos instrumentos nacionais
(Constituição Federal e Estatuto da Criança e Adolescente) e internacionais (Convenção internacional
sobre os direitos das crianças).

8.2. Objetivos
Garantir o princípio da proteção integral a crianças, adolescentes e jovens com distintas e contextualizadas metodologias e perspectivas, fortalecendo as comunidades e os grupos de crianças, adolescentes e
jovens, enquanto protagonistas e promotores da construção de uma sociedade justa, humana, solidária.
Com esse objetivo, a Cáritas Brasileira vincula a garantia e a promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens à concepção de desenvolvimento solidário sustentável.

8.3. Consideracoes Finais
Considerando que a Constituição Federal de 1998 deﬁne que a garantia do princípio da proteção integral
é de responsabilidade direta da família, da sociedade e do Estado, além de serem obrigados a 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, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. As estratégias, prioridades e metas para a ação da Cáritas Brasileira nessa área se
integram nas duas primeiras prioridades deﬁnidas no PPE 2008-2011:
I – Fortalecimento de iniciativas locais e territoriais de desenvolvimento solidário e sustentável, na
perspectiva de um projeto democrático e popular de sociedade.
II – Defesa e promoção de direitos e controle social de políticas públicas.

4

Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA sobre infância, adolescência e
juventude (ver www.ipea.org.br), o índice de desenvolvimento humano nos municípios trabalhados
(ver www.pnud.org.br) e os dados censitários do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE
(ver www.ibge.gov.br). Cáritas.
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9. Prioridades e
Metas Periodo
2008-2011

QUADRO DE METAS POR PRIORIDADES
Quadro revisado por ocasião do encontro nacional de PMAS – Brasília, de 30/6 a 1º/0 de 2009

Prioridades
Estratégicas
I – Fortalecimento
de iniciativas locais
e territoriais de
desenvolvimento
solidário e
sustentável na
perspectiva de um
projeto
democrático e
popular de
sociedade.

II – Defesa e
promoção de
direitos e controle
social de políticas
públicas.

Metas para o
Quadriênio

Indicador de
Avaliação (até 2011)

Como Veriﬁcar as
Metas

1. As estratégias de
intervenção da CB são
deﬁnidas com a
perspectiva do desenvolvimento solidário
sustentável e foco no
território.

100% da Cáritas
Brasileira (Reg/
Nacional) e
30% das EMs com
estratégias deﬁnidas de acordo com
o enfoque no DSS-T.

Planejamento e
Relatórios Anuais e
relatórios de assessoria e
de eventos especíﬁcos
DSS e Projetos orientados
sob o paradigma de
DSS-T.

2. A atuação da Cáritas
na AP é orientada para
a construção do projeto
popular.

100% dos Regionais
com atuação
orientada para a
construção do
projeto popular.

Relatórios de atividades,
relatórios de assessoria e
relatórios especíﬁcos das
reuniões e eventos da AP.
Identiﬁcar o número de
EM e grupos acompanhados envolvidos no
processo da AP.

Durante o processo de
planejamento, a Rede
Cáritas reconheceu a
importância da construção
do poder popular no bojo
da construção do “Projeto
para o Brasil que Queremos”.

3. A CB dá a conhecer e
orienta sua ação em
emergências a partir de
sua política.

100% dos regionais
associando ações
preventivas como
incidência em
políticas públicas.

Relatórios especíﬁcos de
ações emergenciais,
material de divulgação,
mobilização e sistematização das campanhas
realizadas no período.

A Política de Emergência
foi elaborada em 2008, a
partir da práxis de EM e
regionais na área.

4. A CB valoriza e
qualiﬁca a participação
de EM e grupos acompanhados em processos
de incidência em
políticas públicas e/ou
orçamento público.

Número de EMs e
de Grupos Eleitos e
nomeados para
conselhos.
Participação na
aprovação e
monitoramento do
orçamento público
e do judiciário

Diário Oﬁcial de posse de
conselheiros. Relatório de
atividades de formação
para conselheiros da
sociedade civil e de
atividades de mobilização
e controle social do
orçamento público e do
judiciário.

Os relatórios e documentos sistematizados até
2007 dão conta de que a
incidência nas políticas
públicas e o controle social
no orçamento público
fazem parte do cotidiano e
da identidade da Cáritas
Brasileira.

Relatórios de atividades e
de processos de mobilização, tais como Semana
Social, Semana da Água,
Grito dos Excluídos,
Romarias, Assembleia
Popular.

Em 2007, (X %) dos
regionais já atuavam nas
articulações dos fóruns das
pastorais e outros
possuíam ações em
parcerias com pastorais
especíﬁcas.

5. A CB contribui com os 100% dos
processos de mobilização Regionais e 40%
social de caráter popular das EMs.
no Brasil.
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Observações e Notas
de Referência - 2007
Em 2007, já havia concepções de DSS e territorialidade construídas na Rede
Cáritas. No entanto, elas não
eram assumidas como
referência/paradigma para a
ação da rede Cáritas.

Prioridades
Estratégicas

III –Fortalecimento
da articulação da
Cáritas com as
Pastorais Sociais,
com as CEBs e com
o conjunto da
Igreja.

Metas para o
Quadriênio

Indicador de
Avaliação (até 2011)

Como Veriﬁcar as
Metas

6. A CB fomenta e
realiza ações conjuntas
com pastorais sociais e
organismos aﬁns da
CNBB.

100% da CB
(regionais e
Secretariado
Nacional) participando dos fóruns
e das atividades
conjuntas das
pastorais sociais
no âmbito regional
e nacional,
respectivamente.

Relatórios de atividades
dos fóruns de pastorais e
organismos.

7. Os regionais da CB
mobilizam e animam as
EM para a realização de
ações conjuntas com as
pastorais sociais, CEBs e
organismos aﬁns em
âmbito diocesano.

60% das EMs
integradas no
conjunto da Igreja
local.

Relatórios das reuniões e
das atividades dos fóruns
de pastorais e organismos
da diocese.

Nota: as EMs que não
participarem e não
estiverem integradas a
nenhum regional, a tarefa
de mobilização e animação será do Secretariado
Nacional.

Observações e Notas
de Referência - 2007

Diante da uma percepção
de tendência de esvaziamento dos fóruns de
pastorais sociais observados no ano de 2006/2007,
Relatórios periódicos das a Cáritas Brasileira decide
EMs.
investir no fortalecimento
dos espaços de articulação
Relatório de atividades do e na presença da Igreja na
Regional.
área social.

Diante da uma percepção
de tendência de esvaziamento dos fóruns de
pastorais sociais observados no ano de 2006/2007,
Relatórios periódicos das a Cáritas Brasileira decide
EMs.
animar e mobilizar as EMs
pra investir no fortaleciNota: observar o grau de
mento dos espaços de
integração
articulação e presença da
Integração Plena: a Cáritas Igreja na área social.
fomenta e participa
regularmente das principais iniciativas da Diocese e
tem assento em instâncias
Diocesanas.
Integração Parcial: a
Cáritas não fomenta, mas
participa eventualmente de
iniciativas da Diocese.

Sem Integração: a Cáritas
tem Participação esporádica
e restrita a reuniões
formais.

IV – Organização e
fortalecimento da
Rede Cáritas.

8. A CB anima a CF e
colabora na mobilização
da coleta para os FDS e
FNS.

100% dos Regionais
e 75% das EMs
participam da
animação e da
mobilização da
coleta da CF. E 60%
da EM da gestão
dos fundos diocesanos

Relatório da EM.

9. Mobilização de
recursos orientada para
a sustentabilidade que,
segundo política da
Cáritas, vai além da
mobilização de recursos.

10% dos custos com
estrutura Cáritas
com recursos
nacionais.

Balanço do exercício
contábil, relatórios de
mobilizações,
campanhas e análise do
banco de dados da RPS.

10. Manter a identidade
política, pedagógica e a
mística institucional,
face à dinâmica de
negociação de projetos.

100% dos projetos
assinados pela CB
em consonância
com o Plano
Quadrienal.

Incluir na próxima
Pesquisa dos FDS
realizada sob a coordenação do Secretariado
Nacional os dados
especíﬁcos da participação da EM.

5

49% das dioceses criaram
fundos e 22% delas já
criaram comissão.
O arquivo da CB registra
que 65% das dioceses têm
EM. Poderíamos deduzir:
1) Melhor hipótese (ideal):
75% das EMs participam
da animação dos FDS e
58% participam da gestão
dos FDS.
2) Hipótese pela
amostragem dos fundos:
49% das EMs participam
da animação dos FDS e
22% participam da gestão
dos FDS.
Antes de 2008 não existia
uma política formulada
para mobilização de
recursos.

(dimensionar e especiﬁcar
Regularidade das EM na o que comporia a estrutura da CB)
comunicação e articulação com os secretariados
Regional e Nacional.

5

O conceito Diocese está sendo aplicado como sinônimo de circunscrição eclesiástica que abarca as
Arquidioceses, as Dioceses e as prelazias.
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Prioridades
Estratégicas

Metas para o
Quadriênio
11. Colaborar com as
EMs para viabilizar sua
estruturação mínima.
12. Manter os processos de comunicação
orientados para as
prioridades estratégicas
13. RPS com rosto,
forma e dimensão
nacional.

IV – Organização e
fortalecimento da
Rede Cáritas.

14. Região amazônica
com Cáritas Diocesanas
constituídas e associadas à CB.
15. EMs da região
amazônica fortalecidas.

16. Política de formação
institucional operacionalizada.
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Indicador de
Avaliação (até 2011)

Como Veriﬁcar as
Metas

Observações e Notas
de Referência - 2007

Relatórios de
campanhas, cursos e de
atividades do setor de
comunicação; pesquisa
Metas de comunica- para mensurar o reconção estabelecidas hecimento público da
Cáritas, rede de comunipor estratégias.
cadores estruturada.
Reconhecimento
público da Cáritas a
partir da fusão da
Comunicação direta e
logomarca com a
sistemática mantida com
missão institucional. a rede.
Cadastro atualizado.

O plano inicial apresenta
uma concepção de
sustentabilidade focada
na dimensão ﬁnanceira.

Registro de Entidades
70% das dioceses
norte (regionais NI e Membros.
NII da CNBB) com
EMs constituídas.
Quadro analítico com
Mobilização de
projetos aprovados e
recursos e liberação recursos transferidos.
de agentes.

Na Região Norte, havia,
em 2008, 13 EMs, o que
representa 57% das
dioceses, sendo 2 no AC, 2
no AM, 6 no PA e 3 em RO.

50% dos agentes
Cáritas e 20% do
voluntariado
capacitados pelo
processo de
formação
continuada.

Quantiﬁcar: n° de agentes
e n° de voluntários.
Veriﬁcar a realidade de
cada Regional.

Uma pessoa
liberada por EM.

Relatório de atividades
de formação e relatórios
anuais dos regionais.

Obs.: Em 2007, já existia a
Política de Comunicação,
mas a Rede Cáritas havia
se apropriado dela na
perspectiva do fortalecimento institucional.

