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fevereiro de 2021 
 

 Aos governos latino-americanos e europeus 

 Às instituições que defendem os direitos das crianças e jovens.   

 Para a comunidade internacional: Acadêmicos, representantes da Sociedade 
Civil organizada e pessoas interessadas em uma vida livre de violência, para 
meninos, meninas e jovens.  

 

 
 

Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2021, reunimo-nos virtualmente, cerca de 300 adultos e jovens membros de 

coletivos, universidades, organizações sociais, políticas e educacionais, bem como pessoas de vários países para 

refletir no âmbito do III Seminario, Internacional, Interdisciplinario e Interinstitucional de Estudios de las Infancias 

y las Juventudes. Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-escuela y movilizaciones sociales. 

Compartición desde el corazón en contextos de COVID-19. 

Foram três dias em que compartilhamos criticamente sentipensares, metodologias e ações empreendidas para 

lidar com o confinamento, lutar contra as violências e gerar resistências que permitam fazer frente às diversas 

expressões de despojo e dominação sistêmica que foram aguçadas durante a pandemia. Reconhecemos com 

admiração os esforços que meninas, meninos, adolescentes, jovens e seus companheiros adultos: famílias e 

professores têm feito nos últimos meses, para salvaguardar a saúde em todas as suas dimensões, exercer direitos 

e acompanhar coletivamente em cuidados mútuos. 

Conhecemos diferentes experiências do México, Guatemala, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Peru e Espanha, 

lugares em que o papel protagônico dos jovens e das crianças nos dá certeza de que, esses tempos difíceis, só 

podemos ser superados com ternura, bom humor, criatividade, sentidos coletivos e compromissos críticos. Sua 

tenacidade e empatia nos inspiram a continuar trabalhando na construção de sociedades com melhores 

presentes. Ficamos nutridos e nutridas por novas ideias, preocupações, perguntas e reflexões sobre nosso 

trabalho profissional, acompanhamento e colaborações em rede.  

Além da esperança e solidariedade geradas neste III Seminário, reunimos a denúncia e a preocupação dos colegas 

que vivem cenários atrozes e ameaçadores em toda a nossa América Latina e além, na Espanha, dessa forma, 

queremos chamar a atenção sobre as seguintes questões que violam e ameaçam os direitos das infâncias e 

juventudes, bem como de suas famílias Estes são os casos: 
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No Brasil, os membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Eles compartilharam 

conosco como a pandemia se manifesta como uma expressão a mais da violência sistêmica que sofrem há muito 

tempo, concentração de riqueza em poucas mãos, racismo e discriminação e o assassinato de 99 adolescentes e 

jovens no último ano.  

No estado de Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil com o Paraguai, os jovens Guarani Kaiowá apontaram 

agressões do Estado brasileiro e de latifundiários ao seu território ancestral recuperado e dentro dos Tekohaw 

(aldeias). A juventude Guarani Kaiowá se auto-organizou para defender a vida, seu território e a Mãe Terra: "Nós, 

jovens no Brasil, estamos lutando para garantir nossa sobrevivência. Nossa mãe terra está ameaçada. Queremos 

dizer a todos que os povos indígenas lutam pelo nosso território desde o processo de colonização ao longo de 521 

anos, os jovens Guarani lutam para manter a vida neste grande país. Relatam que, no âmbito da pandemia, 

enfrentam o racismo do Estado brasileiro e a violação generalizada de seus direitos, incluindo seus direitos 

educacionais, acesso a tecnologias de comunicação, acesso à água e acesso a serviços básicos. Eles denunciam 

explicitamente o governo de Jair Bolsonaro como um governo anti-indígena e racista que embarca em uma 

campanha de extermínio contra os povos do Brasil, defensores da terra. Esses jovens pedem solidariedade 

nacional e internacional diante da crise humanitária que enfrentam e "continuar lutando nesta pandemia e apoiar 

as formas de auto-organização". Eles apontam para a necessidade de ferramentas tecnológicas para documentar 

as agressões identificadas. 

A rede REIR faz um apelo especial e urgente para denunciar a situação brasileira. Lembremos que o Brasil é um 

dos países mais desiguais do planeta, essa desigualdade se expressa fortemente no território, nas disparidades 

socioespaciais e nas complexas relações sociais de alta discriminação e racismo. O sistema neoliberal que afeta 

muitos países latino-americanos no Brasil hoje está desmontando impunemente as redes de apoio a crianças e 

jovens e exacerbando essas desigualdades, a crise de saúde relacionada à pandemia pelo Covid-19, chegou ao 

Brasil em um momento de desmonte do Sistema Único de Saúde e das instituições de apoio à população 

vulnerável. O resultado disso é a exacerbação do número de crianças e jovens mortos em ações policiais em áreas 

socialmente vulneráveis, aumento do número de abusos sexuais e violência doméstica ligados ao confinamento, 

e à falta de acesso a equipamentos e instituições educacionais, de saúde e de direitos, que antes serviam para 

mitigar essas situações opressivas; isso, mas não só isso, se traduz em um cenário que elevou o adoecimento 

psíquico de crianças e jovens.  

No Chile, o coordinadora das mulheres indígenas Warinaka Newen (WARNE), formada por jovens defensoras 

de seus direitos, tem registrado atos de violência por parte dos agentes do Estado em relação às comunidades 

indígenas, onde os principais afetados são as crianças, especialmente as crianças Mapuche. No âmbito da 

pandemia e da recente revolta do povo chileno e suas comunidades originárias contra o Estado neoliberal 

liderado por Sebastián Piñera, a violência no território de Wallpamu pela instituição policial e pela instituição 

militar tem sido exacerbada. Eles denunciam que são decisões políticas que se somam a campanhas de 
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estigmatização e criminalização contra comunidades mapuche. A violação dos direitos das crianças é muito 

grave, por isso pedem que as organizações internacionais de direitos humanos fiquem atentas. Também 

convocam outras organizações e grupos formados por jovens indígenas a trabalhar diretamente com suas 

comunidades de origem, especialmente com idosos e crianças 

No México, a continuidade das práticas de discriminação e racismo nas cidades contra os povos indígenas é 

notada, especialmente contra os jovens que vivem neles. Na Cidade do México, o Coletivo Juvenil Intercultural 

"Nuestras Voces", ressalta que eles decidiram se auto-organizar em 2019 para lidar com a violência institucional, 

pois "na Cidade do México pensa-se que os jovens estão lá em suas comunidades, que eles não estão presentes 

na cidade, ou que se eles estão presentes na cidade somos muitas vezes minimizados, somos discriminados , 

então é por isso que nos chamamos de nossas vozes, porque queremos que nossas vozes sejam 

ouvidas."  Apontam a importância de incorporar a perspectiva de gênero dentro das organizações indígenas e de 

denunciar qualquer tipo de violência nessa área, seja de indivíduos ou instituições. Eles convidam à criação e 

ampliação das redes de apoio entre jovens de povos indígenas que migram para as cidades. Como no caso do 

Brasil e do Chile, eles denunciam a desigualdade no acesso às tecnologias de comunicação em suas comunidades 

de origem, aspecto importante que impede seu direito à educação em tempos de pandemia. Por sua vez, do 

estado de Jalisco, o “Colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, 

enfatizou o duplo trabalho que os jovens indígenas têm que fazer para tornar suas demandas visíveis e exigir seus 

direitos, devido à discriminação, violência e racismo a que são submetidos. Eles relataram que historicamente os 

povos originários sempre foram os mais afetados em crises, embora sejam também os que "resistiram e 

defenderam mais nossos territórios, temos permanecido mais próximos da terra, com o povo, com a 

comunidade". Eles apelam a outras organizações para refletir em conjunto sobre as desigualdades que afetam as 

comunidades originárias que se tornaram mais evidentes durante a pandemia: desigualdades educacionais, no 

acesso à saúde - os idosos estão morrendo em grande número - às comunicações, ao trabalho, aos serviços 

básicos. Apontam o papel ativo que os povos indígenas estão tendo na defesa de seus direitos, sua terra, língua 

e cultura. Convidam outras organizações e grupos de jovens a articular e tecer redes para construir alternativas e 

mudanças significativas. 

Na España, a Cañada Real Galiana é um assentamento populacional em situação de marginalização e exclusão 

social por migração, localizada a 14 quilômetros de Madrid. Desde o início de outubro de 2020 eles sofrem com a 

falta de energia elétrica (continuamente) pela empresa Naturgy, situação que afeta cerca de 4.000 pessoas, das 

quais aproximadamente 1800 são crianças. A situação atual de falta de oferta baseia-se em um Pacto Regional 

(2017) entre administrações e partidos políticos, a fim de promover uma solução definitiva para essa situação. 

Hoje, o pacto não está apenas sendo violado, mas houve um revés nos direitos mais básicos para o povo de La 

Cañada, enfrentando uma queda de energia por mais de 120 dias em pleno inverno, com temperaturas chegando 

a -12 graus. Ao longo deste tempo, famílias inteiras já foram intoxicadas por gás butano e jovens hospitalizados 
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com sintomas de hipotermia, exacerbação de problemas respiratórios, pneumonia e outras patologias associadas 

ao frio extremo e tudo em meio à crise de saúde por Covid-19. Nem a empresa, nem os governos centrais, locais, 

nem regionais oferecem uma solução sustentável e digna, apesar da constante denúncia das organizações de 

bairro e da sociedade civil. 

Na Colômbia, o assassinato de meninas, meninos, jovens, líderes e líderes sociais. Em meio à luta que a 

sociedade enfrenta para sobreviver à pandemia do coronavírus, o conflito armado da Colômbia recrudesce. Em 

janeiro e fevereiro deste ano, segundo dados do Instituto para o Desenvolvimento da Paz (Indepaz), dez 

massacres foram realizados com 42 vítimas, que se somam aos 91 que foram perpetrados em 2020, com 381 

pessoas mortas. Um extermínio sistemático e inaceitável que ceifou a vida de centenas de crianças, jovens, 

lideranças e líderes sociais, que destrói centenas de famílias e comunidades que são forçadas a sair de seus 

territórios. Nesse contexto de violência sistemática, de disputas por territórios com riqueza de recursos naturais, 

rotas de tráfico de pessoas, rotas para o tráfico de drogas, entre outras, crianças e jovens são profundamente 

afetadas. 

As respostas governamentais, da sociedade civil e da comunidade são urgentemente necessárias para parar esta 

guerra contra crianças e jovens, para tomar as medidas para proteger, construir mecanismos de participação e 

garantir seus direitos fundamentais. Há muitos grupos de crianças e jovens que, diante desta escalada de 

conflitos, se organizam, lutam e resistem junto com suas comunidades. Diz um jovem e social líder Bonaverense: 

"Enquanto respirarmos, sempre teremos uma razão para lutar, ficar do lado do povo, nas ruas, de onde viemos e 

a quem nós devemos, ninguém disse que seria fácil, mas resistimos até que nos tratem como merecemos." 

No México, a situação da SIPINNA. Os membros da REIR, expressamos também preocupação pelos graves 

retrocesos na consolidação do Sistema Nacional de Proteção Integral das Crianças e Adolescentes (Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes - SIPINNA), obrigatório pela Lei Geral de Direitos 

das Crianças e Adolescentes para organizar ações transversais como órgão colegiado do mais alto nivel da política 

estatal. Denunciamos a insuficiência de recursos designados a esse órgão; algo urgente para que se possa seguir 

a Lei, (sem recursos econômicos, uma Lei não é Lei); além de poder formar quadros profissionais que permitam 

ao Ministério Público estar preparado para enfrentar, resolver e julgar problemas relacionados às violações dos 

direitos específicos de crianças, a partir de um enfoque não tutelar, mas de acordo com o direito internacional da 

Convenção sobre os Direitos da Criança. Além disso, é urgente delimitar as funções do SIPINNA e do Sistema 

Nacional DIF, de forma a adotar, de fato, um enfoque não tutelar da atenção à infância.  Por fim, sinalizamos 

vontade política para gerar as condições que permitam a defesa dos direitos das crianças, cumprindo, dessa 

forma, os compromissos assumidos pelo Comitê de Direitos da Criança (ONU). 

Como Rede Latino-americana de Pesquisa e Reflexão com crianças e jovens, nossas pesquisas e ações coletivas 

encampam a luta pelos direitos de meninas, meninos e jovens, não exclusivamente a partir das clássicas 

demandas de saúde, de combate à fome, de acesso à educação de qualidade, de acesso à moradia, a saneamento 
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básico, à água, à mobilidade como direitos isolados mas, a partir de uma visão integral, não tutelar, de modo a 

conquistar o bem viver nos territórios. 

Apelamos à comunidade internacional que se junte a nós na partilha desta declaração, apoiando as demandas de 

nossos irmãos e irmãs que precisam de mais ouvidos e mãos. Exigimos das autoridades locais, regionais, 

nacionais e internacionais, ações concretas de justiça e reparação; atenção e tomada de decisões favoráveis à 

resolução de problemas comuns. 

Convidamos a comunidade em geral a saber mais sobre esses casos, divulgar, organizar e mobilizar 

coletivamente de casa, do bairro, da comunidade, das organizações, da escola, de onde quer que vivamos. Faça 

do bem comum um fato, independentemente da pandemia. 
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