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Educação
F OC O DO IN STITUTO

“A mais profunda busca humana é esforçar-se pela moralidade em nossa ação.
Nosso equilíbrio interno, inclusive da existência, depende disso.
Somente a moralidade em nossas ações pode dar beleza e dignidade à vida.
Fazer disso uma força viva e trazê-la para a consciência é talvez a tarefa principal da educação”.
Albert Einstein
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APRESENTAÇÃO

RELATÓRIO SOCIAL 2019

O foco adotado em 2019, para as ações que contemplam o Relatório Social
do Instituto Martinelli Solidariedade é a educação.
Entendemos que a Educação é um dos alicerces básicos para mudar o
comportamento e oportunizar a transformação social. A educação em prol
de crianças e adolescentes é, em todos os seus componentes, uma alavanca
para o desenvolvimento humano. É necessário que um desenvolvimento
sustentável mobilize energia para fornecer a todos, o mais cedo possível, o
“passaporte para a vida”, que leva a compreender melhor a si mesmo e aos
outros e, assim a participar da obra coletiva na vida em sociedade.
O conceito de educação ao longo de toda a vida é a chave que abre as
portas do século XXI. Ultrapassa a distinção tradicional entre educação
inicial e educação permanente. Aproxima-se de um outro conceito proposto
com frequência: o da sociedade educativa, onde tudo pode ser ocasião para
aprender e desenvolver os próprios talentos.
Atingir através da educação os que continuam excluídos não exige apenas o
desenvolvimento de sistemas educativos existentes. É necessário, também,
conceber e aperfeiçoar modelos e sistemas novos destinados expressamente
a este ou àquele grupo, no quadro de um esforço coordenado que tenha em
vista dar a cada criança uma educação pertinente e de qualidade.
A educação como alicerce dos pilares das ações do Instituto Martinelli,
consiste, antes de mais nada, em dotar a humanidade da capacidade de
dominar seu próprio crescimento. O que deve, de fato, fazer com que cada
um tome seus destinos nas mãos e contribua para o progresso da sociedade
em que vive, baseando o desenvolvimento na participação responsável dos
indivíduos e das comunidades.
Na edição de 2019 buscamos suporte teórico nos quatro Pilares da Educação
(Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para
o século XXI), de Jacques Delors:

“A Educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada
vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização
cognitiva, pois são as bases das competências do futuro”.
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Para poder dar resposta ao conjunto das ações de 2019, apresentaremos
o raciocínio lógico da conexão entre as ações do Instituto Martinelli e os 4
(quatro) pilares do conhecimento citados no Livro “Educação um tesouro
a descobrir”: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver
e aprendera a ser. Assim, nas páginas a seguir deste relatório, você vai
encontrar ações que levam em consideração tais pilares.
1. APRENDER A CONVIVER COM OS OUTROS
• Educar para a Solidariedade
• Educar através das ações do Programa de Voluntariado
2. APRENDER A FAZER e APRENDER A SER
• Educar para a Cidadania
3. APRENDER A CONHECER
• Educar para a prevenção e proteção contra crimes na internet:
Projeto Formando Cidadãos: Internauta Legal.
Estas premissas, estarão organizadas de forma a reforçar a Missão do
Instituto Martinelli em “Contribuir com a cidadania e a justiça social”. Além
disso, serão uma forma de proporcionar conhecimento através de novos
instrumentos de compreensão, de participação e cooperação, a cada criança
e adolescente alcançados pelo Instituto, fortalecendo em si a esperança de
um mundo melhor.
Acreditamos, que estas aprendizagens representam, hoje em dia, um dos
maiores desafios da educação de crianças e adolescentes.
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CAPÍTULO 1
1. APRENDER A
CONVIVER COM OS OUTROS
Viver a solidariedade é indispensável para possibilitar que as práticas
políticas recuperem a sua inteireza. A solidariedade, por ser um valor capaz
de requalificar, permite reconstruir o esgarçado tecido da cidadania. Por
isso, em todos os momentos nas ações de doações do Instituto Martinelli,
propomos a prática solidária como o princípio fundamental e inegociável de
consideração para com o outro.

1.1 EDUCAR PARA A SOLIDARIEDADE
Educar para a Solidariedade é a manifestação de uma nova consciência.
Destacamos que a educação não pode estar a serviço da competitividade
que escraviza e que exclui. Por isso sugerimos aquela que, estando a serviço
da emancipação humana, aposta na competência e na solidariedade. Em
resposta a questão central deste Relatório, apontamos a cooperação como
estratégia para pensar a racionalidade com a perspectiva ética das relações
e da formação de redes de parceria solidária com a comunidade que
consistem em estratégias fundamentais de interação e troca.
Ao trilhar esse percurso, reconhecemos o valor da solidariedade e
colaboramos com a construção de uma cultura que contemple fortes
sentidos de pertencimento, patriotismo e apurada sensibilidade humana.
Vivenciar a solidariedade nos momentos de doações, nos leva a reconhecer
a solidariedade como determinante nas dinâmicas sociais. Isso não é um
simples ato de amor ao outro, é também uma exigência moral com força
transformadora, pois possibilita o surgimento de atitudes que estão na
contramão das violências que dizimam, das corrupções que sucateiam
e da perda da percepção de que todos são destinatários, igualmente, de
condições dignas.

“A solidariedade é princípio social e virtude moral. Vivenciá-la é
investir na edificação de um contexto novo e melhor faz parte da
nossa missão”.
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AÇÃO

FEIJOADA SOLIDÁRIA
EM PORTO ALEGRE
O Instituto Martinelli promoveu
uma feijoada beneficente em
agosto de 2019, em Porto Alegre.
Em torno de 500 pessoas
prestigiaram o evento em prol do
Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA). Além do valor
dos ingressos, o evento também contou com um leilão de um Fusca do ano
de 1972. O veículo foi doado por Giusepe Pizolatto, um senhor de 97 anos do
interior do estado. O Fusca foi totalmente reformado, também com o auxílio
do Instituto Martinelli, e leiloado pelo valor de R$57 mil.

AÇÃO

CAMPANHA DOA
ALIMENTOS NO RJ
A equipe do Martinelli Rio de
Janeiro, em parceria com o
Instituto Martinelli, se mobilizou
para ajudar a ONG Projeto Uerê.
Durante os meses de junho e julho foi doada a quantia de $ 4 mil em alimentos
como laticínios, frutas e outros itens da cesta básica.

AÇÃO

SOLIDARIEDADE
NA ASSOCIAÇÃO
GOL DE OURO
Colaboradores do Rio de Janeiro
entregaram, em março de 2019,
doações para a Associação Gol de
Ouro, do município de Queimados,
no Rio de Janeiro. Os materiais doados foram utilizados nas aulas de
informática, de futsal e de reforço em matemática, inglês e português.
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AÇÃO

CRIANÇAS COM
CÂNCER MOVIDAS POR
SOLIDARIEDADE NO RJ
O Instituto Martinelli realizou
uma ação solidária para a Casa
de Apoio à Criança com Câncer
São Vicente de Paulo por meio da doação do valor necessário para fazer
o transporte das crianças da casa até os hospitais durante seis meses, com
início em janeiro e término em agosto de 2019.

AÇÃO

DOAÇÃO DE
VENTILADORES PARA
CRECHE EM MG
A equipe de Belo Horizonte fez
um evento solidário para ajudar
uma instituição beneficente e
arrecadou R$ 1035,00. Foram comprados três ventiladores de parede
para salas de aulas da Associação Beneficente Menino Jesus, que já tinha
problemas no verão por conta do calor. Além dos ventiladores, a instituição
também recebeu a doação de material escolar para as crianças atendidas.

AÇÃO

SOLIDARIEDADE
COM VÍTIMAS DE
CHUVAS NO RJ
Em abril, o Instituto Martinelli
realizou uma doação para as vítimas
das enchentes no Rio de Janeiro.
Foram arrecadados mais de 500
itens, entre cestas básicas, produtos de limpeza, higiene pessoal e água.

11

AÇÃO

PÁSCOA NO LAR
BOM SAMARITANO
EM MARINGÁ
A equipe de Maringá uniu esforços
para arrecadar doações de doces
para a Páscoa. A entrega dos
chocolates aconteceu em abril para as crianças do Lar Bom Samaritano.
A instituição ajuda crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, e tem como
objetivo, além de evitar a evasão escolar, ajudar os jovens a desenvolver
seus potenciais e inseri-los no mercado de trabalho.

AÇÃO

DIA NO ZOOLÓGICO
COM CRIANÇAS NO PR
Em outubro, voluntários do
Instituto Martinelli no Paraná
fizeram o Dia das Crianças mais
feliz para as crianças atendidas
pela Associação Cristã de Assistência Social (Acridas). Os voluntários levaram
cerca de 20 delas para passar um dia no Zoológico de Curitiba. Muitas nunca
tinham visto os animais, e disseram: “Hoje é o melhor dia da minha vida!”.
Além do passeio, os voluntários montaram um piquenique e entregaram
lembranças. O Instituto também realizou campanha de arrecadação de
produtos de limpeza, higiene pessoal e alimentos, com doações dos colegas
do Paraná e apoio dos clientes.
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1.2 EDUCAR ATRAVÉS DAS AÇÕES
DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Aprender a conviver com os outros é o propósito que contribui de forma
qualitativa para a transformação da sociedade, sendo possível o avanço na
formação humanizadora dos Voluntários do Instituto Martinelli.
Voluntários em diversas unidades do Martinelli Advogados se engajam em
ações de voluntariado por uma variedade de razões: ajudar a eliminar a
pobreza, levar conhecimento e fazer prevenção com o projeto “Formando
Cidadãos: Internauta Legal”, doar um pouco de si para cumprir uma missão
pessoal e assim por diante.
Conhecer novas realidades, ter experiência de vida distintas, contribuir com
a transformação social e o bem-estar do próximo faz a diferença na própria
vida do voluntário. A educação é feita de mão dupla, ou seja, para quem
recebe a ação e para quem faz o trabalho de voluntariado.
Cada vez mais este tipo de trabalho de Voluntariado tem sua importância
reconhecida pela sociedade e, em especial, pelo Instituto Martinelli. Desde
2001, ano Global do Voluntariado, outorgado pela Organização das Nações
Unidas, a prática do voluntariado tem crescido e sido mais reconhecida.
Quem atua como voluntário para levar esperança, educação e saúde é um
mestre-educador pelo seu exemplo de altruísmo e comprometimento com
às vidas futuras.
O trabalho de Voluntariado contribui para conhecer as realidades, trabalhar
em equipe e ajudar ao próximo, além de desenvolver novas competências.
Ser voluntário é uma maneira de fazer as pessoas participarem da sociedade
e sentirem que são importantes para os outros. Uma sociedade saudável é
aquela na qual cidadãos se engajam na transformação e no conhecimento
da vida do outro cidadão.
Estas são algumas das muitas ações que os voluntários do Instituto Martinelli
realizaram em 2019:
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AÇÃO

INSTITUTO MARTINELLI
INTENSIFICA AÇÕES
NO PARANÁ
Desde setembro, voluntários do
Paraná se uniram para criar uma
comissão dedicada ao Instituto
Martinelli. O objetivo é a melhor organização para estruturar mais ações. As
primeiras ações foram realizadas em prol da Acridas, instituição que acolhe
e dá suporte para crianças em situação de vulnerabilidade em Curitiba.

AÇÃO

VOLUNTÁRIOS
OFERECEM
ASSISTÊNCIA GRATUITA
PARA COMUNIDADE
O Instituto Martinelli participou da
ação “Cidadão do Bem”, promovida pelo SESC em Joinville, em maio. A ação
é uma união do poder público com entidades privadas para oferecer serviços
gratuitos para a comunidade. Os voluntários do Instituto participaram
oferecendo orientações sobre Direito da Família ao público.

AÇÃO

INSTITUTO PARTICIPA
DE FESTA DAS
CRIANÇAS EM SC
Voluntários do Instituto Martinelli
dedicaram o primeiro domingo
de outubro para fazer a alegria da
garotada na Festa das Crianças do
Morro do Meio, em Joinville. A equipe distribuiu doces e pipoca, além de
monitorar brinquedos e animar as crianças da região. O instituto também
realizou pinturas faciais e um show de mágica para os jovens. A estimativa
da organização é que o público tenha sido próximo a 1 mil crianças.
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AÇÃO

FESTA PARA O DIA DAS
CRIANÇAS NO RS
Também em outubro, o Instituto
Martinelli promoveu uma festa em
comemoração ao dia das crianças
em parceira com o Centro de
Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA). A celebração ocorreu
na sede da instituição, em Porto Alegre, e contou com a presença de
aproximadamente 500 crianças. O dia teve mágicos, brinquedos, pinturas,
oficinas de profissões com médico, advogado, contador, administrador,
veterinário etc.

AÇÃO

SOLIDARIEDADE
MOVIMENTA PÁSCOA
EM JOINVILLE
Em
abril,
uma
campanha
promovida pelo Instituto Martinelli
resultou em 680 kits de páscoa,
que foram montados por uma força-tarefa de voluntários. Os doces foram
entregues para crianças dos CEIs Maria Laura Cardoso Eleotério e Meu
Pequeno Mundo, ambos em Joinville. Além dos alunos, também foram
beneficiados cerca de 50 crianças e adolescentes com deficiência do
Instituto de Reabilitação do Potencial Humano.
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2. APRENDER A FAZER E
APRENDER A SER
Aprender a fazer e a ser são pilares de formação do indivíduo enquanto
sujeito de convívio com os outros. Entendemos que a família e a escola
constituem o exemplo de toda e qualquer educação. Com isso, assegura a
ligação entre o afetivo e o cognitivo, assim como a transmissão dos valores
e das normas. As suas relações por vezes são tidas como relações de
antagonismo, como o exemplo de alguns países em desenvolvimento, onde
os saberes transmitidos pela escola podem opor-se aos valores tradicionais
da família.
Um diálogo verdadeiro entre pais e professores é, pois, indispensável. O
desenvolvimento harmonioso das crianças implica uma complementariedade
entre educação escolar e educação familiar. A educação deriva da vontade
de viver juntos e de basear a coesão do grupo num conjunto de projetos
comuns que ensinem o aprender a fazer e o aprender a ser para uma vida
harmônica e de boa convivência.

2.1 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas
responsáveis, autônomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus
direitos e deveres, com espírito democrático, pluralista, crítico, criativo e
tendo como referência os valores dos direitos humanos.
A formação do povo brasileiro para o exercício da cidadania, segundo a
Constituição Federal de 1988, é de responsabilidade primariamente do Estado
e da família. São essas instituições que, articuladas, irão preparar os sujeitos
desde a mais tenra idade para que futuramente eles consolidem o exercício
da cidadania no espaço público. Ainda de acordo com a Constituição, essa
responsabilidade também deverá ser incentivada pela sociedade, ou seja,
pelas demais instituições sociais como as igrejas, associações, partidos,
movimentos sociais e cidadãos comuns, visto que estes também exercem
papel de fundamental importância na formação das crianças e jovens, assim
como na conscientização das pessoas adultas.
O mundo avança e educar para a cidadania ganha uma importância cada
vez maior.
O Instituto Martinelli, em 2019, elaborou a proposta para trabalhar a favor da
justiça social e da solidariedade de forma que possa cuidar das suas relações
externas para que essas sejam democráticas, participativas, solidárias e
busquem articular-se com outras instituições e movimentos sociais cujos
objetivos estejam comprometidos com os mesmos propósitos.
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“

Identificamos nas instituições de Terceiro Setor um espaço político que
contribui com a justiça social e que se insere no universo de significações,
tecido pela cultura e pelas relações do cotidiano, adquirindo desta forma
seu sentido próprio. A partir do entrelaçamento, construímos e entendemos
o valor ético, como princípio de responsabilidade social e como fator de
desenvolvimento de uma sociedade capaz de conviver com as diferenças e
fazer transformação social.

Para o Instituto Martinelli,
educar para a cidadania é
construir uma sociedade
responsável

AÇÃO

INSTITUIÇÃO INAUGURA
ESPAÇO CONSTRUÍDO
COM DOAÇÃO DO
INSTITUTO MARTINELLI

O Instituto Martinelli completou
10 anos em 2018 e promoveu a
campanha “Dez anos de amor, dez anos construindo um futuro melhor”.
Um dor resultados foi o do novo espaço recreativo do Bairro da Juventude,
inaugurado em maio de 2019, em Criciúma/SC. A instituição foi uma das
finalistas da campanha do Instituto e recebeu uma doação de R$ 30 mil no
fim do ano passado. O novo espaço é composto por um campo sintético e
um parque com brinquedos rústicos para as crianças brincarem.
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Além da educação cidadã que acontece no projeto do Lacre Solidário, o
Instituto Martinelli educa para a sustentabilidade ambiental.
A Cada 100 garrafas pet cheias de lacres, o Instituto Martinelli doa cadeiras
de rodas para pessoas especiais. São 69kg de lacres que deixam de ser
jogados na natureza para passarem pelo processo de reciclagem. Os Lacres
são vendidos em uma recicladora de Joinville, que encaminha o material
para indústrias de fundição. Desta forma o alumínio dos lacres volta ao seu
estado liquido e é reaproveitado para a utilização em novos produtos.
O Instituto Martinelli corrobora com a logística reversa de forma a evitar
a poluição da natureza. Em essência, o resultado das ações do Instituto
tem por finalidade alcançar o equilíbrio, a igualdade, a dignidade e a justiça
social, assim como a preservação ambiental em prol da manutenção da vida
em todas as suas formas.
Em 2019 foram vendidos 1380 kg de Lacres o que gerou a doação de 20
cadeiras.
Criciúma e Tubarão, ambas cidades de Santa Catarina, foram as grandes
parceiras da Campanha do Lacre Solidário.

AÇÃO

DOAÇÃO DE SEIS
CADEIRAS DE RODAS
PARA A APAE EM SC
A Apae firmou uma parceria com a
Escola Municipal Hercílio Amante
para arrecadação de lacres de
alumínio para converter em cadeiras de rodas. Ao todo, foram recolhidas
mais de 300 garrafas PET cheias de lacres, quantidade suficiente para a
compra de três cadeiras. Pela campanha Lacre Solidário, o Instituto Martinelli
dobra a quantidade arrecadada, o que resultou na doação de seis cadeiras
de rodas. A entrega das cadeiras foi realizada por voluntários do Instituto
em outubro, na APAE de Criciúma.
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AÇÃO

CADEIRA DE RODAS
AJUDA HOSPITAL
EM TUBARÃO
O Instituto Martinelli fez a doação
de duas cadeiras de rodas para
o Hospital Nossa Senhora da
Conceição, de Tubarão, no sul de SC, em setembro. A arrecadação dos lacres
contou com a mobilização de um grupo de voluntárias do hospital. Uma
cadeira foi utilizada por um paciente que ficou tetraplégico após acidente
automobilístico, e a outra doada para a área oncológica do hospital.

Troca de Experiências
Outra forma de educação para cidadania é por compartilhar o conhecimento
com outras instituições capazes de trazer mais igualdade para a sociedade
como um todo. É por isso que em 2019 o Instituto Martinelli dedicou-se
também ampliar a rede de contatos e doar um pouco do conhecimento
adquiro ao longo dos anos.

AÇÃO

POR DENTRO DA
OPERAÇÃO DO
PORTO ITAPOÁ
Representantes
do
Instituto
foram convidados a fazer uma
visita técnica ao Porto Itapoá, em agosto. Os representantes conheceram
a estrutura, os procedimentos e um pouco do dia a dia da operação da
empresa. O convite surgiu por conta do interesse do porto em desenvolver
um instituto social próprio.
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AÇÃO

INSTITUTO
COMPARTILHA
EXPERIÊNCIAS
EM SIMPÓSIO
Em outubro, o Instituto Martinelli
foi convidado a participar do
“Simpósio Edupaz - Educação para a Paz”, em Joinville. Durante o evento,
representantes fizeram um relato sobre as experiências do projeto Formando
Cidadãos: Internauta Legal. Neste ano, o tema foi “violência nos meios
digitais”. O público foi formado principalmente por acadêmicos de letras e
pedagogia.

AÇÃO

INSTITUTO MARTINELLI
É HOMENAGEADO POR
APOIO A HOSPITAL
EM SANTA CATARINA
Em setembro, o Instituto Martinelli
foi uma das instituições homenageadas pelo Hospital São José de Jaraguá
do Sul/SC. O agradecimento aconteceu por conta da atuação do Instituto
na conscientização de empresas a destinarem uma parte do valor que seria
pago no imposto de renda para o programa de atendimento ao idoso do
hospital. Os esforços do Instituto, em parceria com o Fundo Social da Fiesc,
resultaram na captação de R$ 2,6 milhões, obtidos via edital do Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).
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3. EDUCAR A CONHECER
O papel da escola é de formar cidadãos participativos e capazes de analisar o
que é bom ou não para si, e também capazes de refletir se algo afetará ou não
a vida de outras pessoas. Assim, um dos esforços do Instituto foi encontrar
formas de levar conhecimento para as escolas tratando de temas presentes
no dia a dia dos alunos, como é o caso dos crimes na internet. Buscando uma
abordagem que venha a contribuir com informações necessárias aos nossos
alunos, instituição e sociedade em si. O Instituto buscou uma maneira de
sensibilizar alunos, pais e autoridades através do conhecimento para defesa
contra os crimes que ocorrem nas vias do mal uso da Internet.

AÇÃO

CONGRESSO DE
DIREITO DIGITAL E
CIBERCRIMES EM
FLORIANÓPOLIS
Voluntários do projeto Formando
Cidadãos participaram do IV
Congresso Nacional de Direito Digital, realizado no mês de agosto, em
Florianópolis, na sede da OAB/SC. O congresso contou com grandes nomes
de atuação em tecnologia e abordou temas como inteligência artificial,
proteção de dados, compliance e educação digital. O destaque ficou para o
painel sobre crimes cibernéticos com delegados da Polícia Civil e Federal.

AÇÃO

PALESTRA DO
INSTITUTO ALERTA
PAÍS SOBRE PERIGOS
NA INTERNET
Em abril, o Instituto Martinelli
realizou uma palestra do projeto Formando Cidadãos: Internauta Legal
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Joinville. Durante a ocasião, os
voluntários falaram aos pais sobre perigos que os filhos podem encontrar
na internet e deram dicas de prevenção. O evento também contou com a
participação de uma psicóloga da Polícia Civil em Santa Catarina.
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AÇÃO

PREVENÇÃO
CONTRA CRIMES
CIBERNÉTICOS NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Instituto esteve presente
durante um evento de prevenção
e combate a crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescente, em
agosto, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis. Durante
a ocasião, houve uma roda de conversa com representantes do TJSC, do
Ministério da Justiça e da Interpol. O projeto Formando Cidadãos: Internauta
Legal, foi citado pelos palestrantes como uma iniciativa de vanguarda na
prevenção desse tipo de crime.

3.1 EDUCAR PARA A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA CRIMES NA INTERNET – PROJETO FORMANDO
CIDADÃOS: INTERNAUTA LEGAL
Os processos de modernização que a globalização envolve tem provocado
o convívio entre o aumento das desigualdades e do individualismo.
Com a proliferação da miséria, de conflitos, de desempregos, de falta de
oportunidades para uma boa educação, surgem seres humanos destituídos
e desprovidos de qualquer possibilidade de cidadania. O ressurgimento dos
regionalismos e racismos, a angústia diante da crise ambiental, a velocidade
com que a informação se precipita sobre as pessoas parecem estreitar e
ampliar o espaço entre “nós e os outros”.
Surge uma nova imagem, um desenho que demonstra que as relações
humanas carecem de entendimento. De entendimento para aquilo que
desvenda a formação dos cidadãos. A Formação dos cidadãos abarca
um largo espectro no que se refere à construção dos valores através da
compreensão das diferenças. Os movimentos de busca para a formação do
cidadão, têm potencial para fazer enorme bem à democracia. A consciência
pelo que é ser cidadão forma-se pela vivência do “eu”, assim como os valores
e as instituições de sua sociedade ou de sua cultura. São maneiras como
nos relacionamos com os outros por meio de atitudes, comportamentos,
escolhas e práticas determinadas pelos códigos morais de convivência.
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Conforme CHAUÍ(2002.118):

“Do ponto de vista político, a consciência é o cidadão, isto é, tanto
o indivíduo situado no tecido das relações sociais, como portador
de direitos e deveres, relacionando-se com a esfera pública do
poder e das leis, quanto o membro de uma classe social, definido
por sua situação e posição nessa classe, portador e defensor de
interesses específicos de seu grupo ou de sua classe, relacionandose com a esfera pública do poder e das leis.”
Para tanto, ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos. Direitos
à vida, à liberdade, a propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos
e sociais. Porém ser cidadão, engloba também deveres, ou seja, de que
o cidadão deve ser cônscio das suas responsabilidades enquanto sujeito
integrante de uma sociedade, de uma coletividade. E foi pensando nesta
relação de respeito e na construção de um cidadão íntegro que o Instituto
Martinelli Solidariedade criou o Projeto “Martinelli Formando Cidadãos:
Internauta Legal”, pois entende que é através da disseminação de práticas
sustentáveis e responsáveis que poderá exercitar sua função interativa na
sociedade, influenciando de maneira proativa a comunidade que está no seu
entorno.
Conforme o Ministério dos Direitos Humanos, “a violência contra crianças e
adolescentes tem raízes históricas, pois elas eram vistas como adultos e a
infância não existia. O trabalho não era considerado como exploração, mas
como uma atividade legítima na composição de renda familiar. No ponto
de vista legal eram julgadas por crimes como adultos”. Somente em 1924
surgiu a primeira normativa internacional a garantir direitos de uma proteção
especial às crianças e adolescentes (Declaração de Genebra). Essa proteção
será independente de qualquer consideração de raça, nacionalidade ou
crença, devendo ser colocada em condições de se desenvolver de maneira
normal, material ou espiritual.
Algumas décadas mais tarde foram aprovadas a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) e a Declaração dos Direitos da Criança (1959).
Nelas, crianças são reconhecidas como sujeitos de direito que necessitam
de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes
e depois do nascimento, em decorrência de sua imaturidade física e mental.
Apesar de várias conquistas, especialmente com o Estatuto da Criança e do
Adolescente no Brasil (1990), crianças e adolescentes ainda são as maiores
vítimas de violência, seja intra ou extrafamiliar.
A violência contra a criança e adolescente é uma relação de poder, sendo
que a classificação mais usual das formas de violência são: negligência,
violência física, psicológica e sexual.
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Neste contexto, o Instituto Martinelli Solidariedade abraçou em 2019 de forma
mais incisiva a proteção e prevenção das crianças e adolescentes quanto aos
crimes que ocorrem na Internet e que estão ancorados no Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes – EVSCA (Brasil,
2013). A violência se expressa de duas formas: abuso sexual e exploração
sexual. É todo ato, de qualquer natureza, atentatório ao direito humano, ao
desenvolvimento sexual da criança e do adolescente, praticado por agente em
situação de poder e de desenvolvimento sexual desigual em relação à vítma.
O Plano de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
à Convivência familiar e Comunitária (aprovado pela Resolução Conjunta 27
Conanda e CNAS nº. 01 de 13.12.2006 tem por finalidade promover formulação
de políticas que garantam que crianças e adolescentes tenham seus direitos
assegurados e encontrem na família os elementos necessários para seu pleno
desenvolvimento.
As crianças e adolescentes recebem em sua tela de computador imagens do
desconhecido, imagens do “mundo privado”. Passam a comandá-las e usá-las
como se fossem um diretor de cinema. As imagens são vulgares, vulneráveis e
não há controle no que se refere à idade psíquica de quem está atrás da telinha.
Defronta-se com imagens que, dependendo da idade, mal consegue entender
e talvez pense que tudo é normal, tudo é aceito. Quem educa e previne danos
maiores na vida da criança e adolescente nesta hora?
É assim que o projeto Formando Cidadãos: Internauta Legal atua dentro das
escolas: levando voluntários com conhecimento em crimes digitais para orientar
os alunos e pais sobre as condutas que devem tomar quando encontram uma
ameaça.

AÇÃO

PALESTRA NO
SESC COM TROCA
DE EXPERIÊNCIAS
ENTRE ALUNOS
Uma das palestras mais marcantes
do projeto Formando Cidadãos:
Internauta Legal aconteceu em maio. O público foi de estudantes do 9º ano
da escola do SESC, em Joinville. Na ocasião, voluntários falaram sobre as
principais ameaças que os jovens podem encontrar na internet e como evitálas. A palestra contou com grande participação dos alunos, que relataram
fatos vivenciados na escola e redes sociais.
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AÇÃO

PALESTRA DE
PREVENÇÃO EM
ESCOLA MUNICIPAL
DE JOINVILLE
Em junho, os voluntários do
Instituto Martinelli foram até
a Escola Municipal Castelo Branco. Um dos destaques foi o interesse dos
jovens pelo folheto do Instituto, que contém dicas de prevenção à pedofilia.

AÇÃO

SETEMBRO COM
PREVENÇÃO NAS
ESCOLAS DE SC
Setembro foi um mês movimentado
para o projeto Formando Cidadãos:
Internauta Legal. Os voluntários
fizeram palestras em quatro escolas.
A equipe falou com crianças da Escola Professora Virgínia Soares, Escola
Presidente Castello Branco, Escola João de Oliveira, assim como na Escola
Amador Aguiar.

AÇÃO

FORMANDO CIDADÃOS
EM ESCOLA DA REDE
PARTICULAR DE SC
O Instituto Martinelli também levou
o projeto Formando Cidadãos:
Internauta Legal para escolas da
rede particular em Joinville. Um
exemplo em junho, no Colégio Bom Jesus. As palestras tiveram como público
jovens do ensino fundamental de dois turnos.
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Em 2019, a internet completou 50 anos e não temos dúvida que ela redesenhou
a vida de muitas pessoas e em especial a forma de passar conhecimento e
educar crianças e adolescentes. Conforme publicado na revista Francisca
(dez/2019), cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes com idades
entre 9 e 17 anos utilizam a rede no país, o que corresponde a cerca de
86% do total de brasileiros nessa faixa etária. O percentual é mais alto que
a média da população em geral. A informação consta na pesquisa Online
Brasil 2018.
Um dos principais desafios que a educação tem de enfrentar é a aceleração
das novas tecnologias sociais. A questão ultrapassa, de fato, o contexto da
simples utilização pedagógica e implica uma reflexão de conjunto sobre
o acesso ao conhecimento no mundo do amanhã. Estas novas tecnologias
estão gerando, sob os nossos olhos, uma verdadeira revolução que afeta
tanto as atividades ligadas à produção e ao trabalho, como as ligadas a
formação e educação das crianças e adolescentes.
Palestras realizadas em 2019.
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PERÍODO DE ABRIL À NOVEMBRO DE 2019
ESCOLA

BAIRRO

Nº PALESTRAS

QTIDADE
PÚBLICO

EM Castelo Branco

Boa Vista

3

210

EM Laura Andrade

Jardim Iririu

3

180

EM João de Oliveira

Jarivatuba

1

80

EM Plácido Xavier

Sta Catatina

2

170

EM Arinor Vogensanger

Vila Nova

2

120

EM Ana Maria Harger

Guanabara

1

40

EM Pedro Ivo

Costa e Silva

2

100

EM Rubens Roberto S

Morro do Meio

3

150

EM Bernanrdo Tank

Vila Nova

1

80

SESC

América

2

60

Col. Bom Jesus

Saguaçu

4

300

Col. Oficina

Glória

5

250

EM Hemílio Hardt

Canela

3

250

EM Virgínia Soares

Floresta

1

90

EM Abdon Batista

Petrópolis

1

80

EM Max Colin

Iririú

2

250

OUTROS LOCAIS

BAIRRO

Nº PALESTRAS

QUANTIDADE

Igreja Quadrangular

Guanabara

1

80

Paróquia Na. Sra. de Fátima

Glória

1

50

CRAS Aventureiro

Aventureiro

1

60

Cras Comasa

Comasa

1

40

CMDCA/Tijucas

Tijucas/SC

1

50

Escola da Rede/Joinville

Glória

1

250

UNIVILLE

Saguaçu

1

TOTAL DE PÚBLICO DIRETO
TOTAL DE PÚBLICO INDIRETO

5.940 PESSOAS

Nº PALESTRAS

43

MÉDIA PALESTRAS/MÊS
Nº BAIRROS DE JOINVILLE

30
2.970 PESSOAS

5
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Nº VOLUNTÁRIOS PALESTRANTES:

15

FOLDERS ENTREGUES

4000

Nosso apelo está no cuidado com as nossas crianças e adolescentes.
Convidamos você, para ser nosso parceiro e olhar com cuidado para o futuro
das novas gerações. Seja um agente de Transformação Social... acesse o site
do Instituto Martinelli e saiba como você pode ser um Voluntário.
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