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Mensagem  
do Presidente

Em 15 de outubro de 2005 nascia a União Marista do 
Brasil (UMBRASIL), com a perspectiva de redesenhar 
o posicionamento do Brasil Marista com suas áreas e 
de otimizar os projetos comuns, existentes e futuros, 
visando potencializar, articular e representar todas as 
instituições que compõem o mosaico do Brasil Marista, 
criando uma grande sinergia entre pessoas, incidências, 
projetos, processos, metodologias, serviços e produtos. 

Em fevereiro de 2007, começamos a elaborar a pri-
meira versão do Plano Estratégico e, em junho de 2007, 
com todas as áreas, comissões, subcomissões e grupos 
de trabalho, realizamos o primeiro Fórum Estratégico 
do Brasil Marista. 
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O primeiro Plano Estratégico do Brasil Marista/UM-
BRASIL foi aprovado pela Assembleia Geral, em feverei-
ro de 2008, pelos conselhos provinciais do Brasil. A me-
todologia utilizada foi a do Balanced Scorecard (BSC). 
Em agosto de 2009, foi realizada a primeira avaliação e 
revisão do Plano Estratégico. 

O plano atualizado começou a ser implantado em fe-
vereiro de 2010, seguindo o curso até julho de 2013. Em 
outubro de 2013, o Conselho Superior da UMBRASIL e 
a Assembleia Geral Ordinária aprovaram e nomearam o 
Grupo de Trabalho “Equipe Líder” para elaborar o novo 
Plano Estratégico para o Brasil Marista, cujo horizonte é 
dezembro de 2021. 
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A Equipe Líder, coordenada pelo Ir. José Wagner Ro-
drigues da Cruz, Diretor-Presidente da UMBRASIL, é 
constituída pelo assessor metodológico da Fundação 
Dom Cabral, Prof. Luiz Augusto Lobão; Ir. Claudiano 
Tiecher e Ir. Deivis Alexandre Fischer, da Província Ma-
rista do Rio Grande do Sul; Ir. Jorge Gaio e Sr. Paulo Se-
rino de Souza, da Província Marista Brasil Centro-Sul; Ir. 
José de Assis Elias de Brito, da Província Marista Bra-
sil Centro-Norte; Ir. Valter Pedro Zancanaro, Ir. Lúcio 
Dantas, Ir. Inácio Rowedder, Sr. Messias Pina e Sra. Leila 
Paiva, da UMBRASIL. 

Mensagem do Presidente
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Ir. José Wagner R. da Cruz
Diretor-Presidente da UMBRASIL

Entre novembro 2013 e outubro de 2014, o plano foi 
desenhado pela Equipe Líder, e o conteúdo estratégico 
foi analisado e validado três vezes pela Assembleia Ge-
ral do Brasil Marista com a aprovação final em outubro 
de 2014 em Assembleia Geral Extraordinária, na pers-
pectiva de gestão do Brasil Marista. Na segunda etapa, 
de outubro de 2014 a março de 2015, desenvolveu-se 
o plano tático-operacional da UMBRASIL. O processo 
de elaboração e sistematização foi executado por um 
conjunto de Irmãos e colaboradores, com metodologia 
participativa e legitimada por todos os organismos de-
liberativos do Brasil Marista. 

Temos a grata satisfação de apresentar o Plano Estra-
tégico 2015-2021 do Brasil Marista que se torna, agora, 
um importante instrumento de gestão, que dinamiza a 
atuação do Brasil Marista bem como a missão, a visão, 
os valores, os objetivos, as diretrizes e as ações estra-
tégicas, com seus indicadores e metas, apresentando 
toda a pauta e a agenda estratégica de execução do 
planejamento anual e orçamentário para atingir os re-
sultados estratégicos desejados. 

Agradeço profundamente a todos que cooperaram 
com a elaboração do Plano em suas tessituras sistêmi-
cas e transversais, tornando-o realidade. Em especial à 
Equipe Líder que, com muito compromisso, assumiu a 
missão de contribuir com projeção estratégica do pre-
sente e do futuro do Brasil Marista, e aos membros da 
equipe da UMBRASIL, que serão os responsáveis pelo 
seu acompanhamento e desenvolvimento. 

Com afeto, 
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2005 2007 2008 2009
Em 15 de 

outubro, nascia 
a União Marista 

do Brasil 
(UMBRASIL)

Em fevereiro, o 
primeiro Plano 
Estratégico do 
Brasil Marista/ 
UMBRASIL foi 
aprovado pela 

Assembleia Geral

Em agosto, 
foi realizada a 

primeira avaliação 
e revisão do Plano 

Estratégico

Em fevereiro,  
começamos 
a elaborar a 

primeira versão do 
Plano Estratégico

Em junho, 
realizamos o 

primeiro Fórum 
Estratégico do 
Brasil Marista

Linha  
do Tempo
UMBRASIL
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2010 2013 2014 2015
Em fevereiro,  

o plano 
atualizado 

começou a ser  
implantado

Em outubro, 
o conteúdo 

estratégico foi 
analisado em 

Assembleia Geral 
do Brasil Marista 
e aprovado em 

Assembleia Geral 
Extraordinária 

Entre outubro de 
2014 até março de 
2015 desenvolve-
se o plano tático-

operacional da 
UMBRASIL

Em outubro, 
foi aprovado e 

nomeado o Grupo 
de Trabalho para 
elaborar o plano 

estratégico para o 
Brasil Marista
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Natureza 
do Brasil 
Marista

O INSTITUTO MARISTA, EMPENHADO 
NA MISSÃO DE TORNAR JESUS CRISTO 
CONHECIDO E AMADO, FUNDAMENTA-
SE NO SEGUIMENTO DE JESUS CRISTO 
DO JEITO DE MARIA, EM UMA RELAÇÃO 
DE COMUNHÃO ENTRE IRMÃOS, LEIGAS 
E LEIGOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT 
E COLABORADORES, POR MEIO DA 
EDUCAÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA 
DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E JOVENS. 
ESSA MISSÃO É DINAMIZADA NA 
ARTICULAÇÃO E SINERGIAS QUE 
POTENCIALIZAM O CARISMA, A 
PRESENÇA, A PARTILHA DE VIDA, O 
PROFETISMO, A ESPIRITUALIDADE EM 
TODOS OS ESPAÇOS DE ATUAÇÃO 
MARISTA, EM COMUNHÃO ECLESIAL E 
EM DIÁLOGO COM A SOCIEDADE.
A ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO 
E ATUAÇÃO CONJUNTA TEM 
A FINALIDADE DE GARANTIR 
VITALIDADE E TESTEMUNHO DA VIDA 
CONSAGRADA, DO LAICATO E DA 
MISSÃO LÁ ONDE ELES SE FIZEREM 
PRESENTES. POR MEIO DA INOVAÇÃO 
E DA EXCELÊNCIA DA GESTÃO, 
DESEJA-SE CONSTRUIR RESPOSTAS 
AOS DESAFIOS DA ATUALIDADE 
RECONHECENDO A DIVERSIDADE QUE 
COMPÕE O BRASIL MARISTA.
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Nós, Maristas de Champagnat, 
no Brasil, em comunhão eclesial, 

seremos referência em evangelização, 
educação, solidariedade e promoção 

e defesa dos direitos das crianças, 
adolescentes e jovens. 

Visão

Promover a vida e a evangelização 
por meio da educação, da 

solidariedade e da promoção e 
defesa dos direitos de crianças, 

adolescentes e jovens, contribuindo 
para uma sociedade justa e solidária 
nos diversos contextos e públicos, 

segundo o carisma Marista.

Missão
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Valores

Somos comprometidos e 
perseverantes na busca do bem 
comum, na promoção e defesa 

dos direitos, preferencialmente com 
os pobres e excluídos que vivem em 

situação de fronteira, criando laços de 
responsabilidade recíproca e equânime 

na construção da paz, da justiça 
socioambiental, como sinal de 

esperança no mundo. 

Vivemos 
a simplicidade 

em nossas ações, 
relacionamentos e processos, 

com autenticidade e humildade, 
disponibilizando nossas 

potencialidades em favor da 
missão, em um esforço contínuo 

de reconhecimento e 
superação de nossas 

limitações. 

Afirmamos nosso 
espírito de família 

compreendendo-nos como 
diferentes e complementares 
ao vivenciar o acolhimento, o 

amor, o diálogo e a esperança, na 
ação constante para construir 
comunidades como espaços 

de vida. 

SIMPLICIDADE

SOLIDARIEDADE

ESPÍRITO DE 
FAMÍLIA
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Buscamos a unidade 
na diversidade, por meio 

do respeito, do diálogo, da 
acolhida e da sinergia resultante 
das relações entre as diferentes 

identidades e culturas, seus 
agentes e suas respectivas 

expressões e contextos. 

Vivemos a 
espiritualidade 

mariana e apostólica, 
encarnada, relacional e afetiva, 

fundamentada em Jesus Cristo e 
no seu Evangelho, legada por São 

Marcelino Champagnat. Por meio dela, 
orientamos nossa compreensão do 
mundo e o nosso relacionamento 

com Deus, com nós mesmos, 
com as pessoas e com a 

natureza. 

Realizamos o trabalho 
com disposição, 

excelência, perseverança, 
generosidade e espírito 

cooperativo, desenvolvendo 
os talentos a serviço do 

bem comum. 

 Somos presença 
significativa e acolhedora 

junto às pessoas, com 
disponibilidade, transparência, 

confiança, justiça, vivendo 
relações que testemunhem o 

cuidado e o respeito. 

AMOR AO 
TRABALHO

PRESENÇA

INTERCULTURA- 
LIDADE

ESPIRITUALIDADE
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Planejamento 
Estratégico

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE UMA ORGANIZAÇÃO, 
MAIS DO QUE UM DOCUMENTO FORMAL, REPRESENTA 
UM PROCESSO QUE DESCREVE OS ESFORÇOS QUE SERÃO 
EMPREENDIDOS PARA ATINGIR A VISÃO DE FUTURO. NÃO 
SE TRATA DE ALGO DEFINITIVO E IMUTÁVEL, MAS, SIM, 
UMA CARTA DE INTENÇÕES, UM ROTEIRO, QUE GUIA O 
CONJUNTO DA ORGANIZAÇÃO A UM FUTURO DESEJADO. 
NESSE CONTEXTO, O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO 
BRASIL MARISTA REPRESENTA A CONSTRUÇÃO CONJUNTA 
E O RESULTADO DE MUITOS ENCONTROS, MOMENTOS 
E VIVÊNCIAS, PARA DEFINIR O QUE BUSCAMOS PARA 
NOSSO FUTURO. AQUI ESTÁ A SÍNTESE DESTE TRABALHO, 
REPRESENTADA PELOS ELEMENTOS NORTEADORES: 
NATUREZA, MISSÃO, VISÃO E VALORES. ALÉM DESSES 
ITENS BASILARES, APRESENTAMOS, A SEGUIR, O MAPA 
ESTRATÉGICO, COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
DESDOBRADOS EM CONCEITO, DIRETRIZES E INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS.
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Mapa Estratégico 

IMAGEM E RELACIONAMENTO

Fortalecer a imagem Institucional 
associada à missão.

6

Potencializar a 
representatividade 

e incidência.

5

SOCIEDADE / MISSIONARIEDADE 

Promover uma educação 
evangelizadora e 
emancipadora.

1

Atuar na defesa e promoção dos 
direitos das crianças, adolescentes 

e jovens. 

2

SUSTENTABILIDADE

Garantir a sustentabilidade da Instituição 
e perenidade da missão.

3

Consolidar soluções e serviços 
educacionais.

4

DESENVOLVIMENTO HUMANO

Desenvolver as  
lideranças Maristas.

10

Desenvolver e implantar modelo de 
atuação em rede para a educação 

básica do Brasil Marista.

9

Fomentar a vivência e a partilha da 
espiritualidade mariana e apostólica e 

do patrimônio espiritual Marista. 

11

PROCESSOS INTERNOS

Garantir a sinergia, integração e 
unificação dos processos, alinhando 

missão e gestão.

8

Consolidar a proposta educacional 
Marista para que seja reconhecida 

pela qualidade e excelência.

7
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Sociedade
Missionariedade

1
CONCEITO
Educação fundamentada nos valores humanos e do 
evangelho, harmonizando fé, cultura e vida, contribuin-
do para a formação de sujeitos livres e autônomos e 
para a construção de um mundo justo e solidário. 

DIRETRIZES
• Garantir alinhamento com os valores do evangelho e 

documentos da Igreja, do Instituto e da Conferência 
Interamericana de Provinciais (CIAP) em todas as 
ações, planos, projetos, programas, serviços, forma-
ções nos âmbitos educacional e social e nos centros 
de evangelização.

• Oportunizar experiências concretas e profundas do 
desenvolvimento da espiritualidade, da educação da 
fé e do encontro com Jesus Cristo.

• Proporcionar experiências emancipadoras.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover uma educação 
evangelizadora e emancipadora.
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1.1 Consolidação 
e revitalização da 
Pastoral Juvenil 
Marista - PJM. 

1.2 Desenvolvimento 
e sistematização 
da proposta de 

evangelização das 
infâncias. 

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

1.3 Desenvolvimento 
e implantação de 

programas de voluntariado, 
de solidariedade e de 

missionaridade para públicos 
interno e externo. 
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Sociedade
Missionariedade

2
CONCEITO
Maristas de Champagnat, no Brasil, como presença pro-
fética junto às crianças, adolescentes e jovens, visam à 
defesa e promoção dos direitos, em especial para os 
que vivem em situação de vulnerabilidade pessoal, so-
cial e de fronteiras.

DIRETRIZES
• Assegurar a participação das pessoas em contextos 

de vulnerabilidades. 
• Fomentar o protagonismo infantojuvenil. 
• Trabalhar com parcerias interinstitucionais. 
• Qualificar a atuação pela presença, incidência, posi-

cionamento e representatividade. 
• Ser efetivo na defesa e promoção dos direitos das 

crianças, adolescentes e jovens. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Atuar na defesa e promoção 
dos direitos das crianças, 
adolescentes e jovens. 
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2.3 Elaboração 
do Exame Periódico 
Universal (EPU) e do 

Relatório Alternativo da 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança (CDC) em rede/
coalizões e participação no 

Dia do Debate Mundial. 

2.4 Articulação dos 
Comitês de representação 

e de seus delegados para as 
políticas de proteção das 

crianças.

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

2.2 Articulação 
de ações e projetos 

junto aos observatórios 
e centros de defesa dos 

direitos das infâncias, 
adolescências e 

juventudes.

2.1 Elaboração e 
implementação de 

diretrizes e políticas para 
defesa e promoção de 

direitos articulados com 
os organismos internos e 

externos. 
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Sustentabilidade

3
CONCEITO
Gerenciar recursos e gerar resultados econômico-finan-
ceiros nos empreendimentos, com vistas à sustentabilida-
de da Instituição e perenidade da missão. 

DIRETRIZES
• Mapeamento constante do mercado e cenários políti-

cos, econômicos e eclesiais. 
• Satisfação dos públicos atendidos. 
• Realização de novos investimentos com retorno sempre 

superior a Taxa Interna de Retorno (TIR) esperada. 
• Aplicação de recursos na defesa e promoção de direi-

tos no campo da educação, assistência e evangelização. 
• Garantia de Valor Presente Líquido (NPV) positivo nos 

projetos, produtos e iniciativas. 
• Atenção às normas nacionais e internacionais de con-

tabilidade. 
• Criação de políticas de governança. 
• Mobilização de recursos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir a sustentabilidade da 
Instituição e perenidade da missão. 
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INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

3.1 Definição e 
acompanhamento de 
políticas financeiras 
e contábeis para as 

mantenedoras. 
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Sustentabilidade

4

CONCEITO
Desenvolvimento de soluções e serviços educacionais 
para a consolidação da educação básica. 

DIRETRIZES
• Desenvolvimento e avaliação do Plano de Negócio. 
• Levar em conta as especificidades de cada Província. 
• Consolidação de parcerias. 
• Considerar as diretrizes da evangelização, da solida-

riedade e defesa dos direitos. 
• Comercialização das soluções e serviços educacionais 

para outras organizações. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Consolidar soluções e serviços 
educacionais.
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4.2 Investimento 
em inovação e 
pesquisa para a 

Educação Básica. 

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

4.1 Definição e desenvolvimento de 
portfólios de soluções educacionais 
a partir de estudo de mercado e de 
viabilidade econômico-financeira 

considerando parcerias com empresas 
e centros de excelência. 
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Imagem e
Relacionamento

5

CONCEITO
Cooperação, participação e incidência alinhadas institu-
cionalmente nas áreas de evangelização, educação e de-
fesa e promoção dos direitos das crianças, adolescentes e 
jovens junto às organizações governamentais, sociedade 
civil e organismos eclesiais, nacionais e internacionais. 

DIRETRIZES
• Desenvolvimento e fortalecimento da missão. 
• Qualificação das representações. 
• Diálogos com os diversos atores da sociedade. 
• Atuação em redes e coalizões estratégicas, nacionais 

e internacionais. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Potencializar a representatividade 
e a incidência. 
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5.1 Monitoramento, 
alinhamento e incidência 
contínuos nos diversos 
organismos e espaços 

estratégicos em relação a assuntos 
de interesses do Brasil Marista no 
Instituto e em outras instituições 

eclesiais e civis buscando 
novas oportunidades para 

representação.

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

5.2 Desenvolvimento da 
política de representação 
e incidência institucional, 
considerando os focos da 

evangelização, solidariedade, 
educação, defesa e promoção 

de direitos das crianças, 
adolescentes e jovens. 
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6
CONCEITO
Estratégias comunicacionais que expressem o posi-
cionamento e as competências inerentes à missão nos 
campos da evangelização, solidariedade, educação, de-
fesa e promoção de direitos de crianças, adolescentes 
e jovens, junto às organizações e públicos de interesse. 

DIRETRIZES
• Alinhamento das estratégias comunicacionais à mis-

são e aos valores institucionais. 
• Favorecimento da adesão interinstitucional às pau-

tas alinhadas à Missão Marista. 
• Visibilidade às práticas de educação, evangelização, 

solidariedade, promoção e defesa de direitos de 
crianças, adolescentes e jovens. 

• Gestão da marca, da imagem e da reputação insti-
tucional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer a imagem Institucional 
associada à missão.

Imagem e
Relacionamento
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6.2 Constituições de 
ações comunicacionais 

que deem visibilidade às 
áreas de atuação Marista 

no Brasil. 

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

6.1 Desenvolvimento e 
implementação de políticas 

de comunicação para 
fortalecimento da imagem e 
da reputação institucional. 
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Processos 
Internos

7
CONCEITO
Educação Marista integral de qualidade, excelência aca-
dêmica, cultura de inovação e formação humana e cris-
tã, indissociáveis, reconhecidas pela sociedade e comu-
nidade educativa. 

DIRETRIZES
• Formação continuada para gestores, pastoralistas e 

educadores. 
• Criação de interface entre a educação superior e a 

básica. 
• Excelência nos processos. 
• Captação e fidelização de estudantes Maristas. 
• Relacionamento permanente com estudantes, famí-

lias e demais stakeholders. 
• Desenvolvimento de uma educação inclusiva. 
• Conhecimento das melhores práticas internacionais, 

considerando a perspectiva da internacionalidade 
nos currículos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Consolidar a proposta educacional 
Marista para que seja reconhecida 
pela qualidade e excelência. 
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7.3 Desenvolvimento de 
proposta educacional 

de educação integral em 
tempo integral.

7.4 Desenvolvimento 
de modelo educacional 

inovador e inclusivo no que se 
refere a concepção, currículo, 
metodologia e estrutura para 

a Educação Básica. 

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

7.2 Desenvolvimento de 
estratégias para captação 

e fidelização de estudantes 
maristas e suas famílias.

7.1 Desenvolvimento e 
implementação de Sistema 
de Avaliação Institucional 
e Educacional, visando à 
melhoria de resultados 

internos e externos. 
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Processos 
Internos

8

CONCEITO
Construção de sinergia, integração e unificação, que 
possibilitem a efetividade dos processos de gestão do 
Brasil Marista, alinhados à missão.

DIRETRIZES
• Compartilhamento de boas práticas de governança. 
• Sustentabilidade com ganho operacional e de escala. 
• Gestão a serviço da missão. 
• Gestão do marco regulatório. 
• Gestão dos riscos. 
• Integração de sistemas, processos, serviços e produ-

tos e as suas peculiaridades. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir a sinergia, integração 
e unificação dos processos, 
alinhando missão e gestão. 
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8.1 Desenvolvimento 
de política de gestão 

de risco e compliance. 

INICIATIVAS  
(PROJETO OU PROGRAMAS)

8.2 Estruturação 
de projeto de centro 

de competências 
técnicas. 

8.3 Elaboração de 
código de conduta. 

8.4 Estudo e 
desenvolvimento de 
possíveis modelos de 

Rede e governança para 
a educação básica do 

Brasil Marista. 
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Desenvolvimento 
Humano

9
CONCEITO
Modelo institucional integrado e sistêmico da rede de 
colégios do Brasil Marista alinhando gestão e missão 
com foco na excelência e na perenidade. 

DIRETRIZES
• Modelo educacional unificado. 
• Formação do corpo diretivo fundamentada em 

competência e mérito. 
• Clareza na definição dos processos, funções e matri-

zes de responsabilidades. 
• Integração entre missão, gestão, vida consagrada e 

representação. 
• Desenvolvimento da imagem institucional e do posi-

cionamento estratégico da rede. 
• Adequação às políticas nacionais de educação, de 

infâncias e de juventudes. 
• Desenvolvimento da governança executiva da rede 

de colégios. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desenvolver e implantar modelo 
de atuação em rede para a 
educação básica do Brasil Marista. 
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9.1 Desenvolvimento e 
implantação do modelo de 
atuação e governança em 
rede na educação básica 

do Brasil Marista. 

INICIATIVAS  
(PROJETO OU PROGRAMAS)
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Desenvolvimento 
Humano 

10
CONCEITO
Desenvolvimento de lideranças para o exercício da mis-
são Marista. 

DIRETRIZES
• Prioridade para Irmãos, Leigas e Leigos Maristas de 

Champagnat e colaboradores atuando em espaços 
estratégicos: gestores de unidade, pastoralistas, exe-
cutivos, assessores estratégicos e lideranças em po-
tencial. 

• Liderança reconhecida pela competência profissio-
nal, solidária e inovadora. 

• Vivência dos valores do evangelho e do carisma 
marista. 

• Foco na perenidade da instituição Marista. 
• Identificação, potencialização e retenção de talentos. 
• Possibilidade de parcerias para desenvolvimento de 

liderança. 
• Observância da cultura organizacional e dos cená-

rios externos. 
• Desenvolvimento e alinhamento de lideranças para 

atuação e incidência em políticas públicas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desenvolver as lideranças Maristas.
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10.1 Desenvolvimento 
e implementação de 

programa de formação, 
avaliação e acompanhamento 

de lideranças de irmãos e 
leigos.

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)
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Desenvolvimento 
Humano 

11
CONCEITO
Estudo, vivência e partilha da espiritualidade mariana e 
apostólica e do patrimônio espiritual Marista como tes-
temunhas do Evangelho nas relações consigo mesmo, 
com o outro, com a natureza e com Deus.

DIRETRIZES
• Construção de comunidades de vivência e partilha, 

à luz da espiritualidade mariana. 
• Formação conjunta e específica entre Irmãos e Lei-

gos e Leigas Maristas de Champagnat. 
• Formação específica de colaboradores para espiri-

tualidade e patrimônio Marista. 
• Potencialização do legado do carisma, do patrimô-

nio e da espiritualidade apostólica Marista.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fomentar a vivência e a partilha da espiritualidade 
mariana e apostólica e do patrimônio espiritual Marista.
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11.1 Criação de política 
de preservação de bens 

patrimoniais de valor histórico 
com a integração dos centros 

no Brasil.

INICIATIVAS  
(PROJETOS OU PROGRAMAS)

11.2 Articulação e 
fomentação rede de 

pesquisas e formação de 
novos pesquisadores sobre a 
espiritualidade e Patrimônio 

espiritual Marista.



42

Glossário
ADVOCACY: Trata-se de ações realizadas por pessoas, grupos ou 
instituições que buscam influenciar a elaboração, aprovação e exe-
cução de políticas públicas em defesa de uma causa específica. Tais 
ações pressupõem trabalho em rede, mobilização da mídia e capa-
citação de agentes de mudança para conscientizar a sociedade da 
importância do acompanhamento e mobilização social junto ao po-
der público. No caso do Brasil Marista, o exercício do advocacy é 
centrado na defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, 
visando influenciar a elaboração de leis e políticas bem como de de-
cisões e alocação de recursos orçamentários dentro dos sistemas e 
instituições políticas, sociais e econômicas. 

Fonte: ILO Cataloguing in Publication. Guia para Orientar Ações de Advo-
cacy no Congresso Nacional/Organização Internacional do Trabalho (OIT); 
Programa de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Mundo do Traba-
lho; Projeto de Combate ao Tráfico de Pessoas (GTIP).  Brasilia: OIT, 2012. 1 v. 

BALANCED SCORECARD: O Balanced Scorecard (BSC) se carac-
teriza como uma metodologia de mensuração e gestão de desem-
penho baseada em metodologias vinculadas à gerência de serviços 
e à garantia de resultados do negócio. Essa metodologia se pauta 
na construção da estratégia empresarial, da gerência do negócio, da 
gerência de serviços e da gestão da qualidade a partir de objetivos 
alcançáveis e acompanhados de indicadores de desempenho. A me-
todologia do Balanced Scorecard foi criada pelos Robert Kaplan e 
David Norton em 1992, na Harvard Business School. 

Fonte: KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced score-
card. 13.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
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BENCHMARKING: O Benchmarking se define como a análise e estudo 
das empresas que apresentem as melhores práticas corporativas a fim de 
melhorar o seu próprio desempenho. O objetivo maior do benchmarking 
é alcançar o aprimoramento organizacional como um processo sistemá-
tico para avaliar produtos, serviços e métodos de trabalho de organiza-
ções reconhecidas como realizadoras das melhores práticas. Enquanto 
ferramenta, benchmarking pode ser aplicado em qualquer processo e or-
ganização, tendo em conta que se trata de um instrumento que contribui 
significativamente para o melhor desempenho das organizações.

Fonte: KOTLER, P. Administração de Marketing: análise, planejamento, imple-
mentação e controle. 10.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

CARISMA: É um termo paulino utilizado para indicar dom ou graça do 
Espírito Santo em benefício da comunidade. Para Paulo, é inconcebível 
uma Igreja sem carismas. Os dons são comunitários e não específicos 
de uma hierarquia. Os carismas não são algo excepcional, pelo contrá-
rio, são sinais que legitimam a comunidade. Com a ampliação da expe-
riência cristã e sua institucionalização, percebe-se um enfrentamento 
de problemas de ordem interna (disciplinar) e externa (ampliação do 
cristianismo). O tema do carisma foi perdendo parte de sua dimensão 
comunitária. A partir desse período surge um deslocamento do caris-
ma para a instituição, tensão que será constante em toda a história da 
Igreja. 
O desafio contemporâneo está em encontrar um ponto de equilíbrio 
entre o carisma e a instituição, entre a mística e a ordem, entre a pro-
fecia e o apostolado. O compromisso evangélico exige um reposicio-
namento institucional e uma revitalização do carisma. O ideal não seria 
definir o carisma marista, ao invés do conceito geral de carisma?

Fonte: TAMAYO, J. J. (Org.). Novo dicionário de teologia. Tradução por Celso Már-
cio Teixeira, Antonio Efro Feltrin, Márcio Gonçalves. São Paulo: Paulus, 2009. 

CARISMA MARISTA: O carisma marista é a evangelização por meio da 
educação de crianças e jovens, preferencialmente os empobrecidos. 
Visa à perenidade do Instituto Marista, sendo vivenciado por Irmãos, 
Leigos e Leigas que fazem parte da instituição. Suas raízes se fixam 
na interação entre a tradição e o apelo do Espírito Santo para que os 
Maristas assumam os desafios do presente e do futuro. Atualiza-se ao 
longo da história do Instituto e se expressa pela experiência do amor 
de Jesus e Maria, abertura e sensibilidade às necessidades dos nossos 
tempos e um amor concreto pelas crianças e jovens.

Fonte: GRUPO MARISTA. Expressões Verbais da Marca Grupo Marista. Curiti-
ba: FTD, 2012.
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COMUNIDADE EDUCATIVA: O grupo de pessoas que se articula em 
torno de objetivos educacionais comuns e, portanto, que age, influen-
cia e se envolve em todas as atividades educacionais de um deter-
minado espaço. No caso da comunidade educativa Marista, o grupo 
é formado por mantenedoras, Irmãos Maristas, diretores, estudantes, 
professores e familiares, além de colaboradores em geral. 

Fonte: COMISSÃO INTERPROVINCIAL DE EDUCAÇÃO MARISTA (1995-
1998). Missão Educativa Marista: um projeto para nosso tempo. Tradução 
por Manoel Alves, Ricardo Tescarolo. 2. ed. São Paulo: SIMAR, 2000. 
GRUPO MARISTA. Expressões verbais da Marca Grupo Marista. Curitiba: FTD, 
2012.

COMUNIDADES MISTAS: “O espírito de família cria espaços e tem-
pos para partilhar fé e vida, gerando comunidade. A exemplo de Je-
sus, Maria e Marcelino, reunimo-nos com os outros para caminhar 
juntos, compartilhando a vida e ajudando-nos a crescer na fé e na 
missão... Vivemos realidades muito diferentes, por isso as formas de 
vida comunitária são igualmente diversas. O modelo de comunidade 
que vive sob o mesmo teto e tem tudo em comum é uma possibi-
lidade real, contudo não constitui o único ideal Marista laical. Exis-
te hoje um significativo número de comunidades Maristas nas quais 
irmãos e leigos compartilham a vida em torno da missão. Algumas 
surgiram para ajudar no discernimento vocacional de jovens adultos; 
outras, para o trabalho de inserção social; outras ainda desenvolvem 
projetos de vida e missão partilhadas. Algumas têm caráter tempo-
rário; outras, maior duração. Todas são exemplos da riqueza da vida 
comunitária gerada por pessoas de estados de vida distintos... Essas 
comunidades surgem também em outros institutos religiosos e em 
diversos movimentos que desejam promover novas formas de vida 
eclesial. Proporcionam nova vitalidade ao carisma, desde que inicia-
das e acompanhas por ambas as partes, vida religiosa e laicato, me-
diante adequado discernimento... À medida que caminharmos juntos, 
surgirão novas formas de relacionamento, cada vez mais profundas, 
que demandarão novas estruturas que acolham e impulsionem a vi-
talidade. Juntos também podemos pensar como queremos que seja 
a casa, ampla e ensolarada, do futuro marista”. 

Fonte: INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Em torno da mesma mesa. 

Roma: Instituto dos Irmãos Maristas, 2009.
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EBITDA: O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization ou Lucros antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização) é um importante indicador financeiro que aponta o 
quanto uma empresa gerou de recursos por meio de suas atividades 
operacionais, sem considerar impostos e outros fenômenos financei-
ros. O EBITDA é utilizado essencialmente para analisar o desempe-
nho das organizações por meio da mensuração da sua produtividade 
e eficiência, o que se apresenta como um pilar essencial para as orga-
nizações que pretendem investir no mercado financeiro. 

Fonte: ATICKNEY, C. P. Contabilidade financeira: uma introdução aos concei-

tos, métodos e usos. São Paulo: Atlas, 2001. 

EDUCAÇÃO EMANCIPADORA: Emancipação significa o mesmo que 
conscientização, racionalidade (ADORNO, 2003, p.143). A educa-
ção emancipadora forma os sujeitos para o pensar e contribui para 
a construção do ser autônomo. Possibilita ao homem resgatar-se 
enquanto pessoa-sujeito, ser de construção, relação, determinado, 
mas também determinante. Paulo Freire (1999) define a Educação 
Emancipadora como a capacidade de refletir sobre a própria prática, 
configurando-se como libertadora, amorosa, humanizante e politica-
mente engajada com a causa dos oprimidos. Em consonância com 
tal concepção de educação, o próprio Padre Champagnat dizia que 
“não se trata de ensinar apenas as ciências humanas, mas preparar o 
homem todo: seu coração, sua mente, sua vontade e sua liberdade”. 

Fonte: ADORNO, T. W. Educação e emancipação. Tradução por Wolfgang Leo 
Maar. 3ªed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999.
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EDUCAÇÃO EVANGELIZADORA: O documento final da I Assem-
bleia Internacional da Missão Marista enfatiza de maneira particular 
“o direito à educação: uma educação evangelizadora, uma educação 
comprometida com a solidariedade e a transformação social, atenta 
às culturas e ao respeito ao meio ambiente, uma educação sem dis-
criminação, criadora de espaços para aqueles que dela carecem”. 
A educação evangelizadora é um ato educativo que leva a uma parti-
cipação e comunhão: o sentir-se coexistente de um mesmo universal, 
no qual somos coletivamente responsáveis por ele. Pois a pessoa é 
centro do ato de educar, como o do evangelizar, no intuito de condu-
zi-los a um crescimento de sua própria condição humana, fundamen-
tada no evangelho de Jesus. 

Fonte: UMBRASIL. Ecos de Mendes: relatório da Assembleia Internacional da 
Missão Marista - um coração, uma missão. Brasília: UMBRASIL, 2007.

EDUCAÇÃO INTEGRAL: Atuação educativa que se compromete com 
o desenvolvimento integral da pessoa humana, fortalecendo as múl-
tiplas dimensões de sua formação. 

Fonte: UMBRASIL. Projeto Educativo do Brasil Marista: nosso jeito de conce-
ber a educação básica. Brasília: UMBRASIL, 2010.
BRASIL. Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014. Plano Nacional de Educação. 
Diário Oficial da União, Seção 1, Edição Extra, 26 jun., Página 1, Brasília, DF. Dis-
ponível em URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/
Lei/L13005.htm

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL: Compreendida na 
perspectiva da ampliação da jornada escolar, para no mínimo 7 ho-
ras-diárias, e do pleno desenvolvimento humano, a escola de tempo 
e formação integral visa impactar positivamente os aprendizados 
escolares, os processos pedagógicos realizados, e possibilita uma 
expressiva ampliação de horizontes curriculares com a inclusão de 
campos temáticos significativos para as infâncias e juventudes con-
temporâneas.

Fonte: BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. Dis-
ponível em URL: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/
lein9394.pdf 
BRASIL. Lei no 13.005 de 25 de junho de 2014. Plano Nacional de Educação. 
Diário Oficial da União, Seção 1, Edição Extra, 26 jun., Página 1, Brasília, DF. Dis-
ponível em URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/
Lei/L13005.htm
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EDUCAÇÃO MARISTA INTEGRAL: Ação educativa e evangelizadora 
sustentada pela visão cristã para o desenvolvimento integral da pes-
soa humana em suas múltiplas dimensões (pessoal, social, biológica, 
psíquica, cultural, politica), de modo a educá-la na e para a solidarie-
dade, formando agentes de transformação social e encorajando-os a 
assumir sua responsabilidade pelo futuro da humanidade, mediante o 
cultivo da justiça social, da solidariedade, da responsabilidade, da ética 
e do protagonismo. 

Fonte: UMBRASIL. Projeto Educativo do Brasil Marista: nosso jeito de conce-
ber a educação básica. Brasília: UMBRASIL, 2010.

EDUCAÇÃO SUPERIOR: Refere-se ao nível escolar, subsequente à edu-
cação básica. Ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 
privadas, com variados graus de abrangência ou especialização (ART 
45/LDB). Tem por finalidade, conforme o artigo 43 da LDB: estimular 
a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pen-
samento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhe-
cimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a par-
ticipação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 
sua formação contínua; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimen-
to do homem e do meio em que vive; promover a divulgação de co-
nhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio 
da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 
ou de outras formas de comunicação; suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados 
à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

Fonte: BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. Dis-
ponível em URL: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/
lein9394.pdf 
BRASIL. Lei no 13.005 de 25 de junho de 2014. Plano Nacional de Educação. 
Diário Oficial da União, Seção 1, Edição Extra, 26 jun., Página 1, Brasília, DF. Dis-
ponível em URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/
Lei/L13005.htm
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ENSINO SUPERIOR: Compreende uma das dimensões da educação 
superior. É o ato de ensinar, de transmitir conhecimentos, competên-
cias e princípios. 

Fonte: BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. Dis-
ponível em URL: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/
lein9394.pdf 
BRASIL. Lei no 13.005 de 25 de junho de 2014. Plano Nacional de Educação. 
Diário Oficial da União, Seção 1, Edição Extra, 26 jun., Página 1, Brasília, DF. Dis-
ponível em URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/
Lei/L13005.htm

ESPIRITUALIDADE: É a experiência com o absoluto. Dimensão que 
diz respeito ao mais profundo do humano. Para a espiritualidade cris-
tã, o Evangelho possui o papel de norteador, e a presença do cristão 
no mundo configura uma forma de vivência dessa espiritualidade, 
“visto que o cristianismo não é desprezo pelo mundo, mas assunção, 
consagração e aperfeiçoamento dele...” (TAMAYO, 2009)
“A espiritualidade constrói o modo como compreendemos o mundo, 
as pessoas, Deus e como nos relacionamos com eles... Vivemos uma 
espiritualidade cristã de um modo marial e apostólico próprio... A es-
piritualidade mariana e apostólica convida-nos a acolher Maria como 
a Primeira Discípula de Jesus. Ela é modelo de amor pelas pessoas 
pobres, e de acolhida à mensagem de Deus. Seu modo de viver a pa-
lavra nos serve de inspiração e nos orienta no caminho a seguir. Com 
ela, exultamos no Senhor e nos comprometemos a servir à justiça de 
Deus com nossa própria vida” (Água da Rocha, 2007)

Fonte: TAMAYO, J. J. (Org.). Novo dicionário de teologia. Tradução por Celso 
Márcio Teixeira, Antonio Efro Feltrin, Márcio Gonçalves. São Paulo: Paulus, 
2009. 
INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Água da Rocha: espiritualidade maris-
ta. Tradução por Ricardo Tescarolo. São Paulo: FTD, 2007.

EQUIPE LÍDER E EQUIPE LÍDER AMPLIADA: A Equipe Líder, com 
base no diagnóstico elaborado, terá como responsabilidade a cons-
trução das propostas de Ideologia Empresarial, Posicionamento Es-
tratégico, Linha de Visão, Mapa Estratégico, Projetos Estratégicos e 
Indicadores de Performance com suas Metas, a serem validados pelo 
GE Ampliado. A Equipe Líder Ampliada ou Grupo Estratégico Am-
pliado é responsável pela formulação do diagnóstico e análise iniciais 
e pela validação dos resultados (Ideologia Empresarial, Posiciona-
mento Estratégico, Linha de Visão, Mapa Estratégico, Projetos Estra-
tégicos e Indicadores de Performance com suas Metas). 
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GOVERNANÇA: Governança é o exercício da autoridade, controle, 
administração e poder de governo. É a maneira pela qual o poder é 
exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um 
país, visando ao desenvolvimento e contribuindo para a capacidade 
dos governos de planejar, formular e implementar políticas e cumprir 
funções. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Economic and Social Council 
(ECOSOC). Resolução 31/1996. 49th Plenary Meeting. 25 July 1996. 

GOVERNANÇA CORPORATIVA: Governança Corporativa é o siste-
ma pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incenti-
vadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprie-
tários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As 
boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao 
capital e contribuindo para a sua longevidade. 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Gover-
nança Corporativa. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br.Sinergia>. Acesso 
em: 15 ago 2014.

INTERCULTURALIDADE: Caráter daquilo que é relativo às relações ou 
trocas entre diferentes culturas. Considerar a interculturalidade é bus-
car a unidade na diversidade, por meio do diálogo, da solidariedade, 
do respeito, da tolerância, da flexibilidade para reconhecer e aceitar 
que há diversas formas de perceber e se manifestar no mundo. 

Fonte: MORAES, M. C. Ecologia dos saberes: complexidade, transdisciplinari-
dade e educação - novos fundamentos para iluminar novas práticas educa-
cionais. São Paulo: Antakarana/WHH – Willis Harman House, 2008.

INTERNACIONALIDADE: Qualidade daquilo que é comum ou respei-
ta a duas ou mais nações. 

Fonte: Dicionário Priberam online. 
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LEIGOS E LEIGAS MARISTAS DE CHAMPAGNAT: “A vida laical nas-
ce, como toda vocação cristã, da resposta do encontro com Deus, 
que nos ama infinitamente. É fruto do nosso batismo, que nos envia 
a cumprir a missão cristã por excelência: tornar o Reino de Deus real 
neste mundo...Como leigos maristas, somos cristãos e cristãs que 
atenderam ao chamado de Deus para viver o carisma de Champag-
nat e a ele respondem a partir de seu estado de vida laical... A mesa 
de La Valla e a casa de L’Hermitage são símbolos que encarnam o 
dom de Deus que Marcelino nos transmite e continuam sendo, para 
nós, fonte de inspiração para recriar o carisma marista em nossos 
dias. Compartilhando o pão e construindo a casa, sentimos que Mar-
celino nos convida também, hoje, a ser comunidade para a missão... 
Ser seguidor de Cristo, hoje, ao estilo de Champagnat, significa com-
prometer-se com as três dimensões fundamentais cristãs e maristas: 
a missão, a vida partilhada e a espiritualidade. Essas dimensões são 
inseparáveis: a espiritualidade é vivida na e para a missão; a missão 
cria e anima a vida partilhada; a vida partilhada é, por sua vez, fonte 
de espiritualidade e de missão... Somos evangelizadores do mundo, 
vivendo no mundo. Como o sal na comida, manifestamos a profundi-
dade que se esconde na vida cotidiana e, imersos nela, testemunha-
mos as três dimensões da missão de Cristo: consagrar o mundo a 
Deus, ser profeta de um futuro inédito e estar a serviço dos outros... 
A missão marista é única, realizada por uma diversidade de tarefas, 
seja o exercício da profissão, a dedicação voluntária, a família ou a 
oração. A pluralidade laical faz com que sejam múltiplas as ocupa-
ções. Podemos compartilhar a missão em qualquer trabalho, vivido 
na fé”. 

Fonte: INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Em torno da mesma mesa. 
Roma: Instituto dos Irmãos Maristas, 2009. 

MARCO REGULATÓRIO: É um conjunto de normas, leis e diretrizes 
que regulam o funcionamento dos setores nos quais agentes priva-
dos prestam serviços de utilidade pública. Além de estabelecer as re-
gras para o funcionamento do setor, o marco regulatório contempla 
a fiscalização do cumprimento das normas, com auditorias técnicas 
e o estabelecimento de indicadores de qualidade. 

Fonte: WOLFFENBÜTTEL, A. O que é? - Marco regulatório. Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada. 2014. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/de-
safios/index.php?option=com_content&view=article&id=2093:catid=28&Ite
mid=23 Acesso em: 28 nov. 2014.
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MODELO EDUCACIONAL UNIFICADO: Modelo educacional comum 
a duas ou mais instituições que busca unificar concepções, ações 
e processos, garantindo unidade e identidade das políticas institu-
cionais maristas das mantenedoras e suas mantidas de Educação 
Básica. 

Fonte: UMBRASIL. Projeto Educativo do Brasil Marista: nosso jeito de con-
ceber a educação básica. Brasília: UMBRASIL, 2010.

MODELO INSTITUCIONAL SISTÊMICO: Modelo organizacional base-
ado na Teoria Geral dos Sistemas, que compreende as organizações 
“como sistemas abertos, com interação e independência entre as 
partes e como ambiente que o envolve ” (CHIAVENATO, 2003, p. 
496). Os sistemas são constituídos por elementos interdependentes 
e interactuantes que formam um todo complexo, unitário e orga-
nizado com o intuito de alcançar objetivos comuns. Neste sentido, 
o modelo institucional sistêmico representa a organização em sua 
totalidade de modo a integrar o subsistema social (pessoas) e sub-
sistema técnico (recursos, tecnologias etc.), com a finalidade de po-
tencializar a missão institucional e alcançar resultados relevantes. 

Fonte: CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. 

NOVAS FORMAS DE PERTENÇA: novas formas de vinculação ao 
carisma e à missão Marista a partir do respeito às diferenças e ritmos 
dos Irmãos, Leigas e Leigos bem como desenvolvimento de novos 
estilos de comunidade, em contato com crianças, adolescentes e jo-
vens pobres.

Fonte: CASA GERAL DO INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Conclusões 
do XXI Capítulo Geral: Corações novos para um mundo novo, Roma, 8 de 
Setembro a 10 de Outubro de 2009. Edição especial do documento produ-
zido para o Brasil Marista, 2010.

NATUREZA ORGANIZACIONAL: A natureza de uma organização 
sintetiza, em linhas gerais, sua finalidade, estrutura e perspectiva de 
longo prazo. Ela diz respeito aos esforços que são empreendidos 
para consolidar a sua visão de futuro e a forma como ela articula 
ações, pessoas e estruturas.
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PERENIDADE: A perenidade do Instituto Marista corresponde à con-
tinuidade e permanência sustentável da sua missão e presença junto 
às crianças adolescentes e jovens. Resulta da fidelidade e respeito 
de sua história, dos princípios, espírito empreendedor e valores de 
seu Fundador; da capacidade de atualizar e de ressignificar sua atu-
ação nos diversos contextos socioculturais e tempos históricos, bem  
como da excelência na gestão de suas obras, recursos  e negócios a 
serviço da missão institucional. 

Fonte: BORTOLINI, A. Comunicação pessoal. Instituto dos Irmãos Maristas. 
Disponível em: http://www.champagnat.org/shared/bau/XXICapituloPT.doc. 

PERSPECTIVAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO BRASIL 
MARISTA: representam a forma como está organizado o Balanced 
Scorecard, com foco nos principais aspectos da organização. Existe 
uma perspectiva relacionada a cada uma das dimensões do Brasil 
Marista: Sociedade/Missionaridade: objetivos relacionados à dimen-
são da missão institucional e sua relação com os anseios da socie-
dade; Econômico/Financeiro: reúne os objetivos referentes à pere-
nidade e sustentabilidade; Público: objetivos correlatos à reputação 
Institucional e relacionamento com os públicos de interesse; Proces-
sos Internos: relativo aos objetivos da dimensão mais interna da ins-
tituição; e; Desenvolvimento Humano: refere-se aos objetivos sobre 
pessoas e aprendizado organizacional.

PERTENÇA: Valor e marca da pedagogia Marista que preconiza nos-
so compromisso de “construir comunidade entre todos aqueles que 
participam das nossas instituições e atividades, os que trabalham co-
nosco, as crianças e os jovens sob a nossa responsabilidade e as suas 
famílias. [1] Cada um deve sentir-se em casa entre nós. Uma acolhida 
calorosa, aceitação e sentido de pertença deve prevalecer, de modo 
que todos se sintam estimados e valorizados, qualquer que seja a sua 
função ou posição social. 

Fonte: UMBRASIL. Projeto Educativo do Brasil Marista: nosso jeito de conce-
ber a educação básica. Brasília: UMBRASIL, 2010.
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PROFÉTICO: A profecia é percebida tradicionalmente como a previ-
são do futuro, o já escrito por Deus. Futuro que é revelado ao profeta e 
anunciado ao restante do povo. A questão da tradição e da articulação 
entre passado, presente e futuro são dimensões importantes para de-
finição daquilo que é a profecia. A profecia é uma ação de hermenêu-
tica da dinâmica da tradição, não como algo mecânico e imobilizado, 
predeterminado, mas como um diálogo constante entre o que passou 
e o como acontece agora. Profecia é uma interpretação da história e o 
reconhecimento da mesma como espaço da manifestação de Deus. Os 
profetas são pessoas comprometidas com a vida e com a compreen-
são de que “todas as facetas da existência são sagradas”. 

Fonte: TAMAYO, J. J. (Org.). Novo dicionário de teologia. Tradução por Celso 
Márcio Teixeira, Antonio Efro Feltrin, Márcio Gonçalves. São Paulo: Paulus, 2009. 

SINERGIA: Ação ou esforço simultâneos; cooperação, coesão; tra-
balho ou operação associados de dois ou mais órgãos, sistemas ou 
elementos anatômicos ou biológicos, cujo resultado seja a execução 
conjunta que visa obter um desempenho melhor do que aquele de-
monstrado isoladamente. 

Fonte: HOUAISS, A. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 4. Ed. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2010. 

SITUAÇÃO DE FRONTEIRAS: O Papa Francisco enfatiza em sua Carta 
Apostólica Evangelii Gaudim que “a Igreja ‘em saída’ é a comunida-
de de discípulos missionários que ‘primeireiam’, que se envolvem, que 
acompanham, que frutificam e festejam”. Para os Maristas de Cham-
pagnat, “primeireiar” é tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, 
convidar os excluídos e estar com eles. No Instituto Marista, o termo 
situação de fronteira representa espaços/ territórios em que pesso-
as vivem em realidades e contextos de vulnerabilidade social, em que 
seus direitos são violados. Os Maristas de Champagnat, à luz do XXI 
Capítulo Geral, são chamados a estar nesses ambientes de situação de 
fronteira e colaborar na transformação dessas realidades e contextos, 
fazendo valer o direito à vida e à liberdade, à educação e ao trabalho, 
à liberdade de opinião e de expressão, entre e muitos outros. A opção 
preferencial pelos pobres impulsiona Irmãos, Leigos e Leigas, para es-
tarem presentes em lugares ainda inexplorados, nas fronteiras da so-
ciedade, como sinal de fidelidade ao carisma e à Missão Marista. 

Fonte: CASA GERAL DO INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Conclusões 
do XXI Capítulo Geral: Corações novos para um mundo novo, Roma, 8 de Se-
tembro a 10 de Outubro de 2009. Edição especial do documento produzido 
para o Brasil Marista, 2010.
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STAKEHOLDERS: Stakeholder em uma organização é, por definição, 
qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela re-
alização dos objetivos dessa empresa. Stakeholders inclui aqueles in-
divíduos, grupos e outras organizações que têm interesse nas ações 
de uma empresa e que têm habilidade para influenciá-la. 

Fonte: LYRA, M. G.; GOMES, R. C.; JACOVINE, L. A. G. O papel dos stakehol-
ders na sustentabilidade da empresa: contribuições para construção de 
um modelo de análise. Revista de Administração Contemporânea. [online]. 
2009, vol.13, n.spe, pp. 39-52. ISSN 1982-7849. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/S1415-65552009000500004. Acesso em: 18 nov. 2014.

SUSTENTABILIDADE: Sustentabilidade também pode ser definida 
como a capacidade do ser humano de interagir com o mundo, pre-
servando o meio ambiente para não comprometer os recursos natu-
rais das gerações futuras. É um conceito que gerou dois programas 
nacionais no Brasil. O Conceito de Sustentabilidade é complexo, pois 
atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podemos 
dizer que deve ter a capacidade de integrar as Questões Sociais, 
Energéticas, Econômicas e Ambientais. 

Fonte: LEITE, A. C. G. M.; GUEVARA, A. J. H. A sustentabilidade empresarial, 

social e as fontes de energias. São Paulo: PUC, 2013. 

TAXA INTERNA DE RETORNO: A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a 
taxa de juros (desconto) que iguala, em determinado momento do 
tempo, o valor presente das entradas (recebimentos) com o das sa-
ídas (pagamentos) previstas de caixa. A TIR é usada como método 
de análise de investimentos, em que o investimento será economica-
mente atraente se a TIR for maior do que a taxa mínima de atrativi-
dade (taxa de retorno esperada pelo investimento). A TIR também 
é utilizada na comparação entre dois ou mais projetos de investi-
mentos, quando estes forem mutuamente excludentes. Neste caso, o 
projeto que apresentar o maior valor da TIR será o projeto economi-
camente mais atraente. 

Fonte: PEREIRA, W. A.; ALMEIDA, L. S. Método Manual para Cálculo da Taxa 
Interna de Retorno. Goiânia: Faculdades Objetivo, 2008. 

UNIFICAÇÃO: Reunir-se formando um todo. Fazer convergir para o 
mesmo fim. 

Fonte: INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS. Unificar. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2010. 
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UNIVERSIDADE CORPORATIVA: É uma estrutura estratégica para o 
desenvolvimento e a educação de funcionários, clientes e fornece-
dores, buscando otimizar as estratégias organizacionais, além de um 
laboratório de aprendizagem para a organização de um polo per-
manente. As empresas, ao criarem universidades corporativas, estão 
preocupadas em desenvolver pesquisas e ações para obter respos-
tas para as suas atividades-fim, ou seja, estão procurando treinamen-
to e desenvolvimento para seus profissionais nos assuntos de seu 
interesse operacional e estratégico. 

Fonte: MEISTER, J. Educação Corporativa: a gestão do capital intelectual 
através das universidades corporativas. São Paulo: Makron Books, 1999. 

VALOR PRESENTE LÍQUIDO: O Valor Presente Líquido (VPL) de um 
projeto de investimento pode ser definido como a soma algébrica 
dos valores descontados do fluxo de caixa a ele associado. Em outras 
palavras, é a diferença do valor presente das receitas menos o valor 
presente dos custos do investimento inicial.

Fonte: SILVA, M. L.; FONTES, A. A. Discussão sobre os critérios de avaliação 
econômica: valor presente líquido (VPL), valor anual equivalente (VAE) e 
valor esperado da terra (VET). Revista Árvore, Viçosa-MG, v.29, n.6, p.931-936, 
2005. 

VULNERABILIDADE: É a situação pessoal e social de uma pessoa ou 
grupo susceptível a ser exposto a danos físicos, morais e psíquicos 
em função de sua condição de fragilidade. Normalmente, pessoas 
e grupos vulneráveis, por uma série de razões, não desenvolveram 
capacidade de precaver, opor-se ou contornar potenciais impactos 
negativos à sua existência. Portanto, são vulneráveis pela falta de 
acesso aos direitos adquiridos ao longo da história jurídica brasileira. 

Fonte: SUBCOMISSÃO INTERAMERICANA DE SOLIDARIEDADE. Caminhos 
de solidariedade marista nas Américas: crianças e jovens com direitos. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2013.



56

Participantes
EQUIPE LÍDER PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGICO
Ir. Claudiano Tiecher; Ir. Deivis Alexandre Fischer; Ir. Jorge Gaio; Paulo Se-
rino de Souza; Ir. José de Assis Elias de Brito; Ir. José Wagner Rodrigues 
da Cruz; Ir. Valter Pedro Zancanaro; Ir. Lúcio Gomes Dantas; Ir. Inácio Ro-
wedder; José Messias de Almeida Pina; Leila Regina Paiva de Souza. 

ASSESSORES DA UMBRASIL E CONVIDADOS PARA A EQUIPE LÍDER 

Leonardo Humberto Soares; Michelle Jordão Machado; Mércia Maria Silva 
Procópio; Ricardo Spíndola Mariz; João Carlos de Paula; Deysiane Farias 
Pontes; Carlos Vítor Paulo; Marcelo de Moraes Cordeiro (Província Maris-
ta do Rio Grande do Sul). 

DATAS DAS REUNIÕES

• 13 e 14/3 
• 8 e 9/4 
• 6 e 7/5 
• 22 e 23/5 
• 10/6 
• 2 e 3/7 
• 22 e 29/9 

GRUPO ESTRATÉGICO AMPLIADO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA 

PROVÍNCIA MARISTA DO RIO GRANDE DO SUL (PMRS)/REDE MARIS-
TA: 

Ir. Claudiano Tiecher; Ir. Deivis Alexandre Fischer; Ir. Inacio Nestor Etges; 
Ir. Sandro André Bobrzyk; Ir. Evilázio Francisco Borges Teixeira; Ir. Lauri 
Heck; Ir. Odilmar José Civa Fachi; Rogério Francisco Caldas Anele. 

DISTRITO MARISTA DA AMAZÔNIA (DMA): 

Ir. Danilo Correia Bezerra; Ir. João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio; Ir. 



57

Participantes Jorge Luiz Lapa Maia; Ir. Nilso Antonio Ronchi. 

PROVÍNCIA MARISTA BRASIL CENTRO-SUL (PMBCS)/GRUPO MARISTA: 

Ir. Adriano Brollo; Ir. Antônio Benedito de Oliveira; Ir. Délcio Afonso Ba-
lestrin; Ir. Joaquim Sperandio; Ir. Jorge Gaio; Ir. Paulinho Voguel; Ir. Franki 
Kleberson Kucher; Antonio Luiz Rios da Silva; Paulo Serino de Souza. 

PROVÍNCIA MARISTA BRASIL CENTRO-NORTE (PMBCN): 

Ir. Alexandre Lucena Lôbo; Ir. James Pinheiro do Santos; Ir. José de Assis 
Elias de Brito; Ir. José Wagner Rodrigues da Cruz; Ir. Wellington Mou-
sinho de Medeiros; Artur Nappo Dalla Libera; Dilma Alves Rodrigues; 
Maria Manuela Suassuna Quintas Lopes. 

UNIÃO MARISTA DO BRASIL (UMBRASIL): 

Ir. Valter Pedro Zancanaro; Ir. Lúcio Gomes Dantas; Ir. Inácio Rowedder; 
José Messias de Almeida Pina; Leila Regina Paiva de Souza; Luana Men-
donça Dias dos Santos. 

DATAS DAS REUNIÕES 

• 19/2 
• 16/4 
• 10/6 
• 3 e 4/7 

REUNIÃO COM A PROVÍNCIA MARISTA 
BRASIL CENTRO-NORTE  
PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Ir. José de Assis Elias de Brito, Ir. José Wagner Rodrigues da Cruz; 
Amanda Leiria; Cláudia Laureth Faquinote; Elisa Gallon; Ir. Paulo Henri-
que Martins de Jesus; Jaqueline de Jesus; Jorge Luis Vargas dos Santos; 
Mauro Theobald; Marco Antônio Franzi; Raquel Pulita Andrade Silva; 
Cláudio Raymundo Souza de Souza; Ir. Humberto Lima Gondim; Dil-
ma Alves Rodrigues; Artur Nappo Dalla Libera; Maria Manuela Suassuna 
Quintas Lopes; Bernard Ribeiro Lutkenhaus; Ir. Márcio Henrique Ferreira 
da Costa; Ir. Alexandre Lucena Lôbo; Mauri Alves Coelho; Clesion No-
gueira; Ir. José Nilton Dourado da Silva, Maria Santana dos Santos Trin-
dade (representou o Ir. James Pinheiro dos Santos). 

DATA DA REUNIÃO 

• 24/06 



58

 

REUNIÃO COM A PROVÍNCIA MARISTA 
BRASIL CENTRO-SUL 
PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Ir. Adilson José Janovski; Ir. Alberto Girardi; Ir. Aloísio Kuhn; Ir. Anacleto 
Peruzzo; Ir. Antonio Esmanhotto; Ir. Arsênio Slivinski (Celedônio); Ir. Cle-
mente Ivo Juliatto; Ir. Darci Luiz Kroth; Ir. Dario Bortolini; Ir. Davide Pedri; 
Ir. Délcio Afonso Balestrin; Ir. Edmundo Inácio Pina; Ir. Estêvão Müller; Ir. 
Franki Kleberson Kucher; Ir. Frederico Unterberger; Ir. Hugo Depiné; Ir. Ivo 
Antônio Strobino; Ir. João Batista Pereira; Ir. Joaquim Sperandio; Ir. Lauro 
Darós; Ir. Lauro Pazeto; Ir. Marcio Corrêa dos Santos; Ir. Paulinho Vogel; Ir. 
Pedro João Wolter; Ir. Pedro Aurélio Hinkelmann; Ir. Rafael Mendes dos 
Santos; Ir. Rogério Polimeni; Ir. Rogério Renato Mateucci; Ir. Roque Brug-
nara; Ir. Valter Pedro Zancanaro; Ir. Vanderlei Antônio Kuhn; Ir. Vanderlei 
Siqueira dos Santos. 

DATA DA REUNIÃO 

• 31/05 a 1º/06 
 

REUNIÃO COM A PROVÍNCIA MARISTA 
DO RIO GRANDE DO SUL
PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Ir. Ricardo Demenech Fermo; Ir. Deivis Alexandre Fischer; Ir. Claudiano 
Tiecher; Ir. Paulo Lorenzoni; Ir. Valter Pedro Zancanaro; Ir. Joaquim Clotet; 
Ir. Odilmar José Civa Fachi; Ir. Gérson Manoel Dresch; Ir. Roque Ari Salet; 
Ir. Francisco José Ruzzarin; Ir. Lauro Francisco Hochscheidt; Ir. Valdícer 
Civa Fachi; Ir. Inacio Nestor Etges; Ir. Lauri Heck; Ir. João Pedro Zimmer-
mann Costa; Ir. Edson Roberto Rissi; Ir. Imeldo Linck; Ir. Osvin Ludwig; Ir. 
João Olide Costenaro; Ir. Narciso Camatti; Ir. Alfredo Pasqual Crestani; Ir. 
Evilázio Francisco Borges Teixeira; Ir. Arlindo Corrent; Ir. Jorge Fernan-
des Corrêa; Ir. Rodinei Siveris; Ir. Fideles José Beuren; Ir. André Nosini; Ir. 
Roque Pedro Puhl; Ir. Matheus da Silva Martins; Ir. Odair Larentis; Ir. Jair 
Heck; Ir. Volmar Loz; Ir. Ivonir Antônio Imperatori; Ir. Édison Hüttner; Ir. 
Solano Bageston de Lima; Ir. Altenir Costa Pimentel; Ir. Pedro Pelizzaro; Ir. 
José Ewaldo Neis; Ir. Salvador Durante; Ir. Márcio Luís Allebrand.

DATAS DA REUNIÃO 

• 11/9/2014



59

II ENCONTRO MARISTA DE MISSÃO E GESTÃO
Alam de Oliveira Casartelli; Alessandra Maia Rosas Hovorusko; André 
Garcia, Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi; Antonio Luiz Rios da Silva; 
Arlete Dias de Moraes; Bruno Orloski de Castro; Cintia Luisa Marini; Cláu-
dia Laureth Faquinote; Deysiane Farias Pontes; Dilma Alves Rodrigues; 
Diogo Richartz Benke; Ednilson Aparecido Guioti; Eliane Guedes Gassen; 
Ir. Evilázio Francisco Borges Teixeira; Fabio Luiz Felizatti; Flávio Antônio 
Sandi; Ir. Humberto Lima Gondim; Idathy Aparecida Pequeno Munhoz; 
Indiuara de Fátima Sampaio; Ir. Deivis Alexandre Fischer; Ir. Délcio Afonso 
Balestrin; Ir. James Pinheiro dos Santos; Ir. Jorge Gaio; Ir. José de Assis 
Elias de Brito; Ir. José Nilton Dourado da Silva; Ir. José Wagner Rodrigues 
da Cruz; Ir. Lauri Heck; Ir. Lauro Francisco Hochscheidt; Ir. Lúcio Gomes 
Dantas; Ir. Valter Pedro Zancanaro; Ivo Moraes Cadaval Júnior; Jaqueline 
de Jesus; João Carlos de Paula; Ir. Joaquim Clotet; Jorge Luis Vargas dos 
Santos; José André de Azevedo; José Luiz Casela; José Messias de Al-
meida Pina; June Alisson Westarb Cruz; Leilane Ferreira da Silva; Leonar-
do Humberto Soares; Leonardo Nunes Ferreira; Luiz Carlos Pilotto; Luiza 
Helena Giraud Borges; Marcelo de Moraes Cordeiro; Marcos José Broc; 
Maria Manuela Suassuna Quintas Lopes; Marilúcia Antônia de Resende; 
Mauricio Leite de Barros M. Zanforlin; Mauro Theobald; Mércia Maria Silva 
Procópio; Michelle Jordão Machado; Ir. Odilmar José Civa Fachi; Paulo 
Otávio Mussi Augusto; Paulo Serino de Souza; Reginaldo Soares Damas-
ceno; Renata Portela Ribeiro da Costa; Ricardo Melo Bastos; Ricardo Mi-
notto; Ricardo Spíndola Mariz; Rogério Francisco Caldas Anele; Ronaldo 
Igesca Valverde; Rosângela de Almeida Specht; Ir. Vanderlei Siqueira dos 
Santos; Victor Linhares Bastos; Viviane Aparecida da Silva; Waldemiro 
Gremski; Irene Elias Simões; Robert Burnett. 

DATA DO ENCONTRO 

• 12 a 14/8 
 

FÓRUM DAS COMISSÕES E COMITÊS TEMÁTI-
COS DA UMBRASIL 
Alexandre de Olim Cardoso; Antonio Luiz Rios da Silva; Arlete Dias de 
Moraes; Bárbara Pimpão Ferreira; Bruno Orloski de Castro; Cláudia Lau-
reth Faquinote; Deysiane Farias Pontes; Eder D’ Artagnan Ferreira Gui-
marães; Eliane Guedes Gassen; Ernesto Lázaro Sienna; Flávio Antônio 
Sandi; Ir. Alvanei Aparecido Finamor; Ir. Deivis Alexandre Fischer; Ir. Dél-
cio Afonso Balestrin; Ir. Inácio Rowedder; Ir. Iranilson Correia de Lima; Ir. 
Ivonir Antonio Imperatori; Ir. James Pinheiro dos Santos; Ir. Joaquim Spe-



60

randio; Ir. José de Assis Elias de Brito; Ir. José Wagner Rodrigues da Cruz; 
Ir. Lúcio Gomes Dantas; Ir. Paulo Lorenzoni; Ir. Valter Pedro Zancanaro; Ir. 
Vanderlei Siqueira dos Santos; Irene Elias Simões; João Carlos de Paula; 
João Luis Fedel Gonçalves; Jorge Luis Vargas dos Santos; José André de 
Azevedo; José Jair Ribeiro; José Messias de Almeida Pina; Lauro Kopper 
Filho; Leila Regina Paiva de Souza; Leonardo Humberto Soares; Lidiane 
Ramirez de Amorim; Lúcia Lima P. Coelho; Marcelo de Moraes Cordeiro; 
Maria Manuela Suassuna Quintas Lopes; Marilúcia Antônia de Resende; 
Mércia Maria Silva Procópio; Michelle Jordão Machado; Ricardo Spíndola 
Mariz; Rogério Francisco Caldas Anele; Simone Weissheimer Santos; Vi-
viane Aparecida da Silva. 

DATA DO FÓRUM 

• 15 e 16/8 



61




