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Este documento registra um processo amplo de intercâmbio e formação, que culminou com a realização das ofici-
nas “Comunicação para direitos, cooperação, sustentabilidade e desenvolvimento”.

Os encontros tinham como objetivos:

•   Promover uma análise crítica do sistema político e da comunicação no Brasil, com o intuito de contextualizar 
as experiências;

•   Compartilhar experiências de comunicação que possam trazer lições e aprendizagens para a ação comunicati-
va das organizações integrantes do PAD;

•   Debater uma ação de cooperação para a visibilidade das causas e bandeiras pelas quais atuamos em conjunto, 
que trazem à cena o Brasil Real que queremos mostrar.

A intenção inicial era partir das atividades de comunicação desenvolvidas nas organizações e movimento, para 
incentivar uma ação de cooperação para a visibilidade das causas e bandeiras pelas quais as organizações atuam em 
conjunto e que trazem à cena o “Brasil Real”, tema central do Plano de Ação do PAD no período. 

Os encontros, portanto, buscaram mapear iniciativas que tratam de direitos humanos, desenvolvimento, 
desigualdades e sustentabilidade das organizações. 

Como resultado do processo das oficinas, apresentamos neste documento, um mapa de aprendizados em comu-
nicação, cuja intenção central é contribuir para uma ação coletiva das organizações em prol da visibilidade de suas 
bandeiras e temas e também do diálogo com a cooperação internacional. Também é nossa intenção que o docu-
mento auxilie o debate sobre as ações de comunicação realizadas pelas organizações e movimentos no Brasil, a 
partir de um registro destes aprendizados.
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A partir desta visão de comunicação, as oficinas foram realizadas, buscando mapear ações de comunicação das or-
ganizações e movimentos, que considerassem todas as possibilidades comunicativas de uma ação política. São elas:

1. Mobilização para causas (criação de ambiente favorável à ação política).
2. Promoção institucional, transparência e captação de recursos.
3. Sensibilização para a ação social das organizações (legitimidade).
4. Comunicação interna e formação.
5. Engajamento ou ações na luta por democratização da comunicação.

As ações de comunicação mapeadas nas quatro oficinas estão registradas no quadro abaixo, classificadas por local 
de realização das oficinas1.
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Mais do que fazer um mapa de todas as ações de co-
municação já realizadas por integrantes e parceiros do 
PAD, as oficinas buscaram construir uma reflexão sobre 
a comunicação como elemento central da ação políti-
ca. O objetivo era entender como a comunicação pode 
apoiar e integrar processos de construção de movi-
mentos políticos, mobilização para causas e incidência 
política, entre outras possibilidades.

A intenção era se chegar a um mapa de aprendizados, 
pois além de registrar uma parcela da história da ação 
comunicativa das organizações brasileiras, acredita-
mos que este documento pode apoiar a reflexão sobre 
a construção de estratégias de comunicação futuras.

É preciso pontuar que as lições e desafios apresentados 
pelas organizações são de uma diversidade que corre-
sponde à diversidade das próprias organizações, seus 
portes, locais de origem e realidades locais e regionais. 
Apenas a título de exemplo, é possível citar que, para 
algumas organizações, os limites estão relacionados ao 
acompanhamento da velocidade da lógica do mundo 
comunicacional em que vivemos. Para outras, os desa-
fios estão na falta de recursos para se estruturar uma 
comunicação sistemática, frequente e profissional.

As principais lições apresentadas pelas organizações 
participantes das oficinas estão registradas a seguir.

•   A ação de comunicação deve ser planejada de acor-
do com o objetivo político da ação.
•   Dependendo do objetivo da ação política e se 
houver desejo de sensibilizar a imprensa para a causa 
ou para a ação, pode ser eficiente visitar redações de 
jornal.
•   É preciso superar as barreiras de linguagem para 
dialogar com um público mais amplo. Em campanhas, 
pode ser eficiente formar “comitês de ideias” e contar 
com o apoio de agências de publicidade que trabalham 
em sistema probono.
•   É preciso pensar o objetivo da ação para que sejam 
utilizadas as estratégias de comunicação e ferramentas 
tecnológicas apropriadas. 
•   Não adianta ter disponíveis tecnologias de última 
geração, se elas não correspondem a um objetivo 
político.
•   No que diz respeito à comunicação, ainda existe um 
voluntarismo nas organizações. É preciso que seja um 
setor estruturado, não necessariamente com estrutura 
física e pessoas (jornalistas), mas estruturado no senti-
do de integrar a espinha dorsal política da organização.
   o   Quando o assunto é estrutura, existem problemas 
da ordem da continuidade, pois não conseguimos 

manter uma estrutura e pessoal por muito tempo.
•   É um desafio a integração (e a alimentação) de 
múltiplos veículos de comunicação e o uso das diversas 
possibilidades de comunicação, em especial no que 
diz respeito às mídias sociais, visto que é algo que se 
renova cotidianamente.
•   É importante ter uma Política de comunicação, para 
não ficar refém da velocidade imposta pelo mercado 
das comunicações e das tecnologias.
•   Em relação ao diálogo com a imprensa, temos que 
disputar o sentido da notícia. Em geral, não consegui-
mos informar no sentido estrito (com a agilidade que 
o sistema de comunicação exige hoje), mas podem-
os incidir em como interpretar e analisar tudo que é 
veiculado nos meios, oferecendo uma leitura crítica ou 
alternativa. Temos que ser um polo de referência alter-
nativa para as questões que estão no debate público, 
construindo versões diferentes de temas de cidadania 
e dando voz a quem não tem voz.
•   Temos limites para nos comunicar. Parar para debat-
er sobre esses limites é positivo e importante. Somos 
reféns dos nossos limites em comunicação. Pouco 
dominamos sobre as ferramentas e recursos. Temos 
desafios e precisamos contar com parceiros locais e 
internacionais. 
•  Comunicar é preciso, é uma necessidade que faz 
parte do processo político. Mas é preciso pensar em 
uma linguagem que nos diferencie da comunicação 
comercial.
•   A comunicação é um elemento da estratégia de 
incidência.
•   A comunicação deve estar articulada às causas e aos 
sujeitos;
•   Podemos buscar engajamento por parte dos jor-
nalistas com as causas;
•   As campanhas mais exitosas do nosso campo são 
campanhas coletivas, realizadas em conjunto com 
múltiplos parceiros;
•   É preciso produzir mais comunicação visando o 
diálogo, trazendo a realidade e os feedbacks da popu-
lação com as quais atuamos. Cada comunicação deve 
estar de acordo com o público que queremos conquis-
tar para a causa;
•   Artigos e notas públicas geralmente repercutem 
bem quando o objetivo é dar visibilidade à causa políti-
ca.
•   Devemos valorizar mais os instrumentos de comuni-
cação que já temos.
•   Devemos produzir mais materiais traduzidos, se o 
objetivo for dialogar com a comunidade internacional.
•   Temos que utilizar as novas, mas também as antigas 
formas de comunicação e fortalecer as redes livres.
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O processo de realização das oficinas “Comunicação para direitos, cooperação, sustentabilidade e desenvolvimen-
to” tinha como objetivo central articular as organizações em torno dos seus aprendizados em comunicação.

Mais do que listar ações já desenvolvidas, a intenção era se chegar a um mapa que pudesse ser compartilhado. 
Deste modo, além das listagens apresentadas neste documento, procedeu-se uma análise mais aprofundada de 
algumas iniciativas elencadas coletivamente pelo Grupo de Trabalho.

Com base em alguns critérios (como regionalidade, tipo de ação, setoriais do PAD, apoiadores, diversidade de 
meios utilizados e outros), o grupo se debruçou sobre as inciativas listadas no processo de realização das oficinas e 
escolheu oito que seriam aprofundadas por meio de entrevistas e depoimentos

2
.

O material obtido com estas entrevistas e depoimentos  está reproduzido abaixo. Cabe considerar que a diversidade 
das organizações (de porte, de região, de tipo de ação política que realiza, de foco temático) está também refletida 
na diversidade das ações comunicativas e, consequentemente, na multiplicidade dos relatos destas ações.

Decidiu-se preservar o formato destes depoimentos, tendo em vista a riqueza que esta diversidade representa. No 
entanto, criou-se um “roteiro” que buscou padronizar minimamente as informações a respeito de alguns critérios, 
tais como, objetivos, público-alvo, se contou com apoio financeiro, etc.

Ainda que as ações estejam descritas em sua integridade, tal qual como as organizações o fizeram, avaliamos que 
seria interessante propor alguma síntese a partir das leituras destes depoimentos e também das lições apresenta-
das nas próprias oficinas.

Nesse sentido, as principais lições apresentadas por estas organizações contribuíram para a construção do seguinte 
mapa de aprendizados: 
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Em um primeiro momento, pode-se dizer que algumas décadas de experimentação em comunicação apresen-
taram grandes desafios paras as organizações.  Tais desafios parecem estar relacionados, primeiramente, a uma 
compreensão deste fazer e de seus objetivos, que estariam relacionados a um contexto histórico e político; segun-
do, a seus possíveis instrumentos e ferramentas; e, por fim, a seus possíveis conteúdos, bem como linguagens, 
abrangência e públicos.

Antes de dar início ao tratamento mais aprofundado de cada um destes desafios, lições ou aprendizados, faz-se 
necessário entender em que contexto se faz comunicação dentro destas organizações no Brasil (e é possível dizer 
que estas condições se estendem a boa parte das organizações da sociedade civil do campo democrático-popular).

A maior parte destas organizações sai da clandestinidade para a visibilidade sem muito tempo para construir uma 
mediação. A comunicação, antes vista como um instrumento de articulação interna e feita em condições muitas 
vezes secreta, passa a ser uma ferramenta necessária para que estas organizações se projetem para a sociedade e 
construam a sua legitimidade política, com base em estratégias finas de visibilidade.

Em pouco tempo, o mundo se encontra em plena “Era digital”, em que a comunicação é uma cultura de época e 
seus instrumentos são cotidianamente reciclados. 

Em paralelo a isso, vivem-se tempos desafiadores no Brasil, com um crescimento econômico baseado em uma 
noção de desenvolvimento que coloca o país em condição de player internacional. Esta posição do Brasil no mundo 
traz uma necessidade de renovação e foco para as organizações da sociedade civil e a cooperação internacional 
também revê a sua entrada no país. A comunicação é uma das áreas que sofre com a ausência de recursos e, ao 
mesmo tempo, a pressão é para que as ferramentas sejam cada vez mais eficazes, rápidas e modernas, de modo a 
se acompanhar as tendências do mercado de tecnologias.

É possível dizer, então, que as organizações “saltam” da clandestinidade à necessidade da visibilidade. Muitas delas, 
então, optam por uma ação experimental no que diz respeito à comunicação. E assim, surgem os primeiros “setores 
de comunicação” ou profissionais jornalistas dedicados exclusivamente a fazer a comunicação das organizações 
funcionar. Nas organizações de pequeno porte, esta experimentação se dá muitas vezes sem qualquer estrutura.

Com o passar dos anos, os planos de comunicação e planejamentos estratégicos neste setor começam a fazer mais 
sentido. 

E é nesta esteira que é possível listar os principais aprendizados listados pelas organizações que participaram das 
oficinas de comunicação do PAD. 

A primeira grande lição colocada pelas organizações diz respeito à visão sobre a comunicação, que se reflete na 
ação comunicativa. Em algumas delas, a comunicação é um instrumento de divulgação do trabalho político. Para 
outras, a visão mais sistêmica ou orgânica da comunicação é condição para o fazer político. É importante que a 
comunicação seja compreendida em todas as suas dimensões, mas sabe-se que, para cada ação política, há uma 
ação comunicativa possível. Nesse sentido, a comunicação não é apenas instrumento ou apenas política. Ela deve 
ser considerada em todas as suas possibilidades e planejada de acordo com o objetivo da ação política.

No entanto, algumas organizações ponderam que a comunicação não deve ser vista como um plano ou um produ-
to, mas sim, em sua totalidade, inclusive enquanto contexto político, tendo em vista que, no Brasil, a comunicação 
– enquanto setor econômico e político – é caracterizada por um cenário de concentração e desregulamentação.

É o contexto de concentração, por exemplo, que justifica o fato de a comunicação dessas organizações ser, basica-
mente, baseada em meios alternativos de expressão. Ainda que reconheçam os limites e dificuldades destes meios, 
as organizações têm neles seus veículos de apoio na construção de um ambiente favorável à sua ação política. E, 
em paralelo, travam a luta pela democratização da comunicação.

Sobre a relação com a mídia convencional, as organizações apontam para os seus limites, mas também para 
“brechas”, que se constituem em momentos de diálogo possível, seja em função de elementos da conjuntura, seja 
por um trabalho perene, de estabelecimento de um canal de referência no tema ou causa daquela organização para 
jornalistas de meios de comunicação “tradicionais”.
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A leitura de contexto expõe outra lição, que se traduz 
em uma controvérsia. Enquanto algumas organizações 
buscam planejar a comunicação, de modo que ela pos-
sa estar nos seus planejamentos como uma questão 
orgânica, grande parte delas aponta que a experimen-
tação foi a chave para a sucesso da ação comunicativa. 
Ou seja: é preciso planejar, mas é preciso ter flexib-
ilidade para permitir que a comunicação se realize, 
muitas vezes, em diálogo (e de acordo com a recepção) 
com o público.

Além da experimentação, outro elemento-chave foi 
apontado pelas organizações, como fator de suces-
so: a ação em rede. As ações mais bem sucedidas são 
aquelas realizadas em articulação com outras organi-
zações, como campanhas, advocacy, etc. A ação em 
rede parece ser também a melhor estratégia quando o 
cenário é de escassez de recursos: a comunicação em 
rede permite que se juntem os recursos disponíveis 
para uma ação coletiva mais eficaz.

A leitura ampla de contexto da conjuntura e da comu-
nicação ainda municia as organizações a pensarem em 
outra lição: a de que o engajamento do público requer 
um “gancho” com a conjuntura e a realidade. Parece 
ser mais bem sucedida a ação de comunicação que 
dialoga com agilidade com o que está se passando e 
consegue, tendo como estofo a conjuntura, pautar as 
suas causas, ainda que estas sejam históricas.

As organizações apontam que é importante ter in-
strumentos de comunicação institucional, que apoiem 
a construção da legitimidade e da transparência da 
organização. No entanto, as ações de comunicação 
mais bem sucedidas parecem ser aquelas que deixam 
de falar da instituição para promover uma causa ou 
bandeira e, deste modo, são mais agregadoras. 

Parecem ser mais bem sucedidas também as ações de 
comunicação que inovam na linguagem, com criativ-
idade e até se aproximando do que seria uma “comu-
nicação mercadológica”. Sabe-se, no entanto, que, 
justamente por conta de enfrentar problemas relacio-
nados a recursos financeiros, a comunicação destas 
organizações não consegue fazer frente ao ritmo da 
comunicação mercadológica. Justamente por isso, 
a experimentação e a criatividade tem que ser suas 
maiores ferramentas.

Por este elemento, é possível detectar entre as orga-
nizações uma convivência entre as “Velhas Mídias” 
(publicações, revistas, jornais, etc) e as Novas Mídias 
(audiovisual, redes sociais, etc). Se por um lado, estas 
novas mídias de alguma forma “democratizam” o aces-

so ao poder de fala, por outro, trazem novos desafios 
relacionados à abrangência e ao potencial comunicati-
vo das organizações, bem como desafios relacionados 
ao público e à linguagem. Parece ser necessário um 
investimento mínimo para garantir a presença, por ex-
emplo, nas redes sociais. Mas existem muitas questões 
relacionadas à periodicidade e à capacidade de ma-
nutenção destas ferramentas, no ritmo frenético que a 
comunicação contemporânea exige.

Ao mesmo tempo em que a comunicação parece 
demandar ferramentas ágeis e eficazes e diálogo com 
a conjuntura, ela se mostra um modo de ação políti-
ca para algumas organizações. Esta complexidade 
dificulta que algumas organizações estabeleçam para 
a comunicação um foco e que consigam traduzir este 
foco em planos de ação com resultados concretos a 
serem atingidos.

A comunicação parece cumprir múltiplos papéis: de 
construção de imagem e legitimidade; de apoio à ação 
em rede; de diálogo com a sociedade como um todo 
em função das questões apresentadas pela conjuntura.

A multidimensionalidade e a complexidade da comu-
nicação vistas a partir de todas estas possibilidades 
de ação (e expressa nas iniciativas que registramos a 
seguir), combinada com a falta de recursos destinada 
a elas (relatada por todas as organizações que partici-
param das oficinas) parecem constituir um dos desafios 
a serem enfrentados pelo diálogo entre organizações e 
cooperantes.  
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5.1. Campanha “Onde você guarda o seu 
racismo?” 
 

Organização: Ibase (RJ).

Objetivo: mobilizar contra o preconceito racial, por 

intermédio da promoção de debates e da incidência 

em políticas públicas.

Público-alvo: população não-negra do Brasil.

Apoio: Novib, Fundação Ford, Fundação Heinrich Boll, 

ActionAid e outros.

Site ou link de referência: 

Ibase: http://www.ibase.br/pt/

Campanha no Youtube: http://www.youtube.com/

playlist?list=PL001DE8F9452E2038 

Breve descrição

Organizada pelo Ibase, articulada com mais de 50 

organizações da sociedade civil, a iniciativa teve início 

em 2001. A primeira fase do projeto culminou com o 

lançamento da campanha “Onde você guarda o seu 

racismo?” em dezembro de 2004, pois, de acordo com 

uma pesquisa, 87% dos brasileiros afirmavam acreditar 

na existência do racismo, mas somente 4% se diziam 

racistas.

Em maio de 2006, a campanha iniciou a veiculação de 

vídeos publicitários nas sessões de cinema e na TV. Nos 

vídeos, as pessoas eram paradas na rua e respondiam 

de forma espontânea à pergunta sobre onde guarda-

vam o seu racismo. 

O Ibase publicou, com o apoio do Observatório da 

Cidadania, a cartilha Cotas Raciais: Por que sim?, sobre 

ações afirmativas e em defesa das cotas raciais. A car-

tilha continua sendo distribuída.

A iniciativa teve também significativa participação 

no projeto “Ibase vai às escolas”, criado em 2007, que 

incentivava debates junto a professores e estudantes.

Alguns aprendizados

O mote – “Onde você guarda o seu racismo?” – parte 

do pressuposto que todas as pessoas são um pouco 

racistas. A equipe da campanha foi às ruas, em lug-

ares públicos do Rio de Janeiro – shoppings, praias, a 

Feira de São Cristóvão, a Lagoa Rodrigo de Freitas – e 

perguntou a mais de 200 pessoas onde guardavam seu 

racismo. As respostas foram transformadas em comer-

ciais de TV e também serviram de base para a prepa-

ração de cartazes, folders e outdoors
3
.

3. Bom base no artigo “Onde você guarda o seu racismo?”, de Maurício Santoro, pesquisador do Ibase, publicado na Revista 
Democracia Viva n. 24 – outubro-dezembro de 2004. 
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5.2. Campanha “Nem tão Doce Lar”
 

Organização: Fundação Luterana de Diaconia (RS).

Objetivos: Denunciar a violência doméstica; divulgar políticas públicas e indicar a existência de órgãos gover-

namentais especializados no atendimento às vítimas; reforçar a ideia da necessidade da integração de políticas 

públicas e programas que atualmente se desenvolvem de forma dissociada; dar visibilidade à marca e ao nome da 

FLD, vinculada a uma iniciativa séria e de alta credibilidade. Dar visibilidade ao trabalho da FLD na área de Direitos; 

marcar o posicionamento da FLD pela superação da violência contra as mulheres, para o público em geral e para 

organizações governamentais e da sociedade civil, criando oportunidades e reconhecimento institucional; e abrir 

espaços na agenda da grande mídia para o tema da violência contra as mulheres.

Público-alvo: Público em geral; pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e expostas a situações de 

violência (mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência); escolas; organizações religio-

sas; organizações governamentais e da sociedade civil; formadores de opinião; e comunicadoras/es em geral.

Apoio: EED (PPM) e Federação Luterana Mundial.
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Site ou link de referência: http://fld.com.br/index.php/

fld/nemtaodocelar/ 

Com colaboração de: Susanne Buchweitz (FLD)

Breve descrição 

A Nem Tão Doce Lar é uma mostra itinerante que leva 

para o espaço público uma típica casa familiar, com 

informações e imagens que denunciam a violência sof-

rida por mulheres, crianças e jovens. A exposição con-

siste na reprodução dos ambientes de uma casa com 

móveis e outros utensílios. Dentro destes cenários, são 

colocados vestígios que ajudam os visitantes a iden-

tificar situações de violência: roupas rasgadas, óculos 

quebrados, medicamentos antidepressivos, cintos, 

chinelos, armas de plástico e armas reais, entre muitos 

outros elementos, revelam o drama que se passa por 

detrás das portas de uma casa.  

Tarjetas ou cartazetes distribuídos nos espaços trazem 

informações, estatísticas e dados sobre a violência em 

suas diversas manifestações (além de violência física, 

também violência patrimonial, sexual, religiosa ou 

teológica e moral). 

Dentro da casa, durante todo o tempo, existem pes-

soas que atuam como acolhedoras. Elas passam por 

uma oficina preparatória, ministrada pela FLD, para 

atuarem no recebimento de visitantes. 

Histórico 

A mostra nasceu a partir de uma exposição internacio-

nal chamada Rua das Rosas, criada pela antropóloga 

alemã Una Hombrecher, com o apoio da agência Pão 

para o Mundo (PPM). A proposta inicial, que tinha ain-

da uma linguagem europeia, foi apresentada em Porto 

Alegre (RS), de 14 a 23 de fevereiro de 2006, durante a 

9ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas (CMI). 

Esta primeira exposição esteve sob a coordenação 

da FLD, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 

no Brasil (IECLB), e um consórcio de organizações da 

sociedade civil que atuam denunciando e construindo 

possibilidades de superação da violência.

Posteriormente, a partir de amplo processo de con-

strução coletiva, a exposição recebeu um enfoque bra-

sileiro. O nome Nem Tão Doce Lar faz alusão à citação 

Lar doce Lar, muito comum em casas brasileiras. Assim 

também nasceu a marca Nem Tão Doce Lar, criada 

a partir de um delicado bordado em ponto de cruz, 

emoldurado como um quadro – cujo vidro foi quebrado 

com violência. 

A exposição é montada pelas organizações interessa-

das, que assinam um termo de responsabilidade e um 

contrato de uso da metodologia da FLD.

Principais resultados:

A exposição tem alcançado um número crescente de 

profissionais de diversas áreas, considerando que a 

violência doméstica requer um olhar multidisciplinar, 

para que a superação da mesma seja responsabilidade 

de todas as áreas. 

A Nem tão Doce Lar tem se mostrado uma ferramenta 

eficaz na mobilização de pessoas e instituições no que 

se refere ao tema da violência doméstica. As parce-

rias com instituições governamentais, religiosas e da 

sociedade civil, como CREAS, CRAS, Coordenadorias 

da Mulher, escolas, universidades, OSCs e Igrejas tem 

proporcionado à mostra e à FLD grande visibilidade 

e credibilidade junto à população das cidades onde é 

exposta.  

O formato diferenciado da exposição chama atenção 

da mídia, conseguindo espaços relevantes em veículos 

internacionais, regionais, estaduais e locais. 

No triênio 2011 – 2013:  

•    A Nem tão Doce Lar esteve em 20 diferentes ci-

dades. 

•    Nessas cidades, foram realizadas 27 exposições. 

Todas foram divulgadas em rádios e jornais e tiveram 

razoável repercussão em canais de televisão. 

•    313 pessoas passaram pela capacitação para atu-

arem como acolhedoras/os.

•    5.459 pessoas visitaram a exposição (o número de 

visitantes é muito maior. Pela experiência, a maioria 

não registra seu nome no Livro de Visitas). Grande par-

te destas pessoas levou informações sobre a FLD e seu 

trabalho – folder e publicações.

•    Foram envolvidas 30 organizações parceiras. 

•    A exposição esteve aberta ao público durante 127 

dias.
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5.3. Comunicação no trabalho cotidiano da organização 
 
Organização: FASE (nacional).
Objetivo: apoio à construção da imagem e da legitimidade da organização.
Em uma instituição como a FASE, que trabalha a partir da educação popular e com múltiplos parceiros e territóri-
os, há muito mais comunicação do que aquela operada pelo “setor de comunicação” da FASE. O próprio trabalho 
cotidiano é comunicador de uma instituição séria, comprometida com o diálogo e com princípios sólidos.
Apoio: Apesar dos esforços de elaboração e de estruturação de uma estratégia institucional nessa área e, mesmo 
considerando os apoios materiais recebidos dos parceiros para este fim, a comunicação da FASE ainda sofre com a 
falta de apoio financeiro adequado ao tamanho e alcance de seu projeto trienal (há apenas uma profissional e um 
estagiário, que trabalham a partir do escritório nacional, para toda a instituição). A questão é limitadora da con-
strução de melhores resultados e até mesmo do melhor mapeamento dos resultados alcançados a partir da comuni-
cação desde o setor nacional. 

Principais aprendizados:

Dar visibilidade a uma organização e ao seu trabalho através de uma iniciativa própria é uma forma eficiente de 

divulgação, tanto para a mídia tradicional, pois foge dos usuais releases, quanto para a sociedade como um todo. 

No caso de organizações como a FLD, com orçamentos limitados na área de Comunicação, a Nem tão Doce Lar é 

um exemplo diferenciado – ela tem uma metodologia própria, desenvolvida pela FLD, envolve uma temática impac-

tante na sociedade e tem uma marca exclusiva, criada por designers gráficos.

Iniciativas com formato mais simples, por exemplo, exposições fotográficas, podem ter resultados positivos se bem 

trabalhadas, junto com grupos parceiros, em termos de conceito, de planejamento e de assessoria de Comunicação. 

Ideias criativas para divulgar temas com os quais nossas organizações trabalham têm maiores oportunidades de 

“provocarem” mobilização e de abrirem espaços de visibilidade.
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Site ou link de referência: http://www.fase.org.br/v2/ 

Com colaboração de: Livia Duarte.

Breve descrição

O instrumento que mais utilizamos é a internet e não 
há um veículo mais moderno que este! Estamos nas 
redes sociais e no momento melhorando o nosso 
site, o que mostra que há um empenho em modern-
izar nossos instrumentos. Ao mesmo tempo, outros 
instrumentos, especialmente publicações – revista 
proposta, livros, manuais, cartilhas – tem sido cada vez 
mais divulgados pela internet, passaram nos últimos 
anos a ter versões completas on line o que mostra uma 
proximidade da instituição com o mundo virtual.  Na 
FASE, redes sociais e vídeos distribuídos pela internet 
convivem com livros e outros impressos, produzidos 
por aqui desde sempre. 
 
Objetivos
É importante compreender que uma instituição como 
a FASE trabalha a partir da educação popular e com 
múltiplos parceiros e territórios.A longevidade, aqui, 
conta muito, assim como a produção de conhecimento 
por meio de artigos e publicações, em geral lastra-
dos por pesquisas com setores da Academia. E estes 
fatores são fundamentais para a construção de uma 
reputação legítima e imagem positiva, que se consoli-
da para públicos mais amplos quando, por exemplo, a 
FASE é procurada por veículos de imprensa como fonte 
de informação. 
O problema – coincidente com a falta de uma política 
de comunicação – é que esta comunicação do cotidia-
no passa à margem das demais estratégias de comu-
nicação possíveis – o que inclui instrumentos como 
site, assessoria de imprensa, redes sociais, etc. Assim, 
permanece a possibilidade de ampliar (do ponto de 
vista do número de receptores) ainda mais a imagem 
positiva construída ao longo dos anos.
 
Aprendizados

4

- A complexidade de organizações como a FASE 
dificulta a instituição de políticas e planos de comu-
nicação. O dia-a-dia ensina que nestes casos é mel-
hor comunicar a partir dos planos de ação de cada 
parte da entidade, buscando diálogo interno para 
colaborar com estratégias alheias. Ensina também 
que buscar construir projetos desde o começo pode 
facilitar o trabalho da comunicação e melhorar a 
visibilidade geral da instituição; 
- Buscar focos e prioridades é fundamental para 
diminuir frustrações e aumentar resultados; 

- Redes sociais ampliam a circulação de conheci-
mento, mas é necessário investimento mínimo. Só 
funcionam quando alguém as alimenta o tempo 
todo, diariamente; 
- É possível dizer que boa parte das organizações 
do mesmo campo da FASE fazem hoje um esforço 
para aprender a comunicar-se, mas ainda tem pouca 
capacidade de investimento na área. Buscar artic-
ular-se para dar mais visibilidade a pautas comuns 
é um caminho importante – agroecologia é onde 
temos trabalhado mais nesta área, mas em muitos 
outros temas conseguimos alguma visibilidade a 
mais fazendo o mesmo; 
- Para garantir inserção em veículos de mídia comer-
cial é preciso dedicação impossível com a estrutura 
que temos, mas é sempre possível tentar publicar 
artigos e cultivar os contatos que começam com a 
solicitação de entrevistas; 
- Produzir conteúdos para serem republicados pela 
mídia alternativa, se jornalísticos, de interesse 
público (e não peças puramente institucionais), é um 
bom caminho para divulgar ideias e ainda colabora 
indiretamente com a manutenção de outros veículos 
– que nem sempre tem estrutura para fazer todo o 
conteúdo de que necessitam. Especialmente quan-
do se trata de cidades do interior, também funciona 
com veículos comerciais. 
 
Alguns resultados 
- Criou caminhos de inserção da mídia – especial-
mente alternativa – para visibilizar seus principais 
temas de atuação; 
- Ampliou a presença na internet e nos próximos 
meses vai lançar um novo site, qualificando esta 
presença; 
- Influenciou positivamente a Articulação Nacional 
de Agroecologia e o Fórum Brasileiro de Segurança 
e Soberania Alimentar, ambos espaços de articu-
lação do qual fazemos parte, que têm dado maior 
ênfase e investimento em comunicação, ampliando 
a visibilidade de temas caros à FASE; 
- Criou espaços de articulação junto à redes e comu-
nicadores, propiciando espaços de reflexão e ação 
comunicativa; 
- Busca diálogo interno para tornar mais nítida sua 
imagem para públicos mais amplos; 

4. A assessora de comunicação da organização apresentou este tópico com base em sua experiência pessoal à frente da organização.
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5.4. APERREIO: vídeo sobre as enchentes de 2009
 
Organização: Associação Agroecológica Tijupá (MA). 
Objetivo: registrar as enchentes de 2009 na perspectiva da população local tendo como objetivo estabelecer uma 
reflexão sobre o modelo de desenvolvimento e suas consequências para a região; buscar e distribuir informação, 
apoiada em um processo de mobilização; publicizar a informação para quem não tinha e organizar as pessoas em 
torno desta causa.

Apoio: OXFAM GB.

Parceiros: Cafecuxa Filmes (http://www.youtube.com/user/cafecuxafilmes)

Site ou link de referência: http://www.youtube.com/watch?v=5mdEyWjEle8 (parte 1 do documentário) http://www.
youtube.com/watch?v=bocASiecPnw (parte 2 do documentário)

Com colaboração de: Fabio Pacheco.

 
Breve descrição da iniciativa

Gravado em diversos municípios no interior do Maranhão, o documentário “Aperreio”, retrata a interferência das 
mudanças climáticas na vida das pessoas.
Através da poesia e sabedoria popular, propõe uma reflexão sobre o atual modelo de desenvolvimento econômico e 
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as consequências das ações de degradação praticadas em nome desse modelo.
Vencedor dos Prêmios de Melhor Documentário no Curta Carajás 2010, Festival de Cinema na Floresta 2011 e Prê-
mio Corvo de Gesso de Melhor Documentário no Cineclube Jacareí 2011.

O APERREIO nasceu em função de uma resposta da sociedade civil sobre as enchentes de 2009, que foram bastante 
severas no Maranhão. Neste período, várias entidades que já se articulavam em outros fóruns criaram um comitê 
para acompanhar o que estava sendo feito pela ação governamental e cobrar providências. Durante este trabalho, 
surgiu a ideia de fazer um documentário sobre as enchentes de 2009, trazendo o olhar da população atingida. 
Assim nasce a ideia do APERREIO que teve o apoio da OXFAM GB dentro de um projeto maior que financiou parte 
das despesas de funcionamento do comitê. 
O documentário teve uma excelente divulgação e repercussão.
É importante salientar que havia um roteiro inicial e uma concepção que deflagrou o processo do documentário, 
mas ao chegarmos para conversar com as pessoas, tivemos que fazer ajustes e esta abertura foi fundamental para o 
sucesso da iniciativa.
A parceria com cineastas locais também foi fundamental e se deu com o apoio da Oxfam GB.
O apoio financeiro foi imprescindível para conseguirmos produzir um documentário de qualidade, mas sabemos 
que, mesmo quando temos apoio, não conseguimos chegar ao padrão da comunicação mercadológica, porque 
audiovisual custa caro. Então, houve remuneração, mas também parceria dos cineastas.
A Tijupá é prova desta falta de sistemática e de apoio suficiente para a comunicação. Tivemos um programa de 
rádio durante 20 anos, publicações e hoje não temos um profissional de comunicação e os técnicos e coordenadores 
tentam dar conta de fazer política e comunicar. Existe uma visão equivocada de que a comunicação é um meio 
quando, na verdade, ela é parte da ação política e deveria ter apoio como tal.

Público-alvo

As comunidades eram protagonistas do documentário e também público da ação de comunicação e mobilização. O 
público do vídeo, propriamente, é a sociedade em geral.

Principais resultados

Foram realizadas diversas apresentações em comunidades atingidas (as que deram depoimentos e outras); nas exi-
bições, as pessoas puderam perceber e refletir através dos depoimentos o processo de violência que se dá por conta 
do modelo de desenvolvimento ao qual estamos submetidos. Elas se davam conta de que estão no meio desse 
negócio. Só a repercussão do que foi o vídeo renderia outro documentário.
O vídeo tem o mérito de captar uma leitura do modelo de desenvolvimento vinda das populações atingidas. É um 
olhar do outro lado, de como o atingido vê aquilo.  
O documentário provocava, em geral, uma sensação de que é preciso rever este modelo de desenvolvimento, que 
está mais acelerado do que pensávamos, o que se mostrou fundamental, porque existe muito desconhecimento 
dentro do país e do próprio estado sobre as condições de vida da região.

Principais aprendizados

Ter um roteiro como referência, mas ele ser aberto e adaptado durante o processo. 
Ter sido baseado em depoimentos.
Seu caráter de experimentação, que conferiu a sua realidade e a sua capacidade de diálogo com a população e de 
sensibilização de quem está de fora. 

A lição que fica para outras iniciativas é de que a comunicação é tão dinâmica, que mesmo que tenhamos um ro-
teiro, ele deve ser uma referência, mas de forma alguma deve ser uma amarra. A comunicação precisa ser planeja-
da, mas fica melhor com a interação com a realidade. Esta lição nós levamos não só para trabalhos de comunicação, 
mas para a ação política da organização. Temos um planejamento, mas estamos abertos a ver como a ação se 
desdobra na prática.

Nunca tínhamos firmado uma parceria com a Oxfam GB. Foi a primeira. E foi imprescindível a postura que eles ti-
veram diante da inciativa, no sentido de acolher a proposta e serem tolerantes ao aceitar a alteração do roteiro, que 
foi radical. Os prazos atrasaram e os indicadores foram refeitos, mas tudo em diálogo e com grande flexibilidade.
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5.5. Política de Comunicação

Organização: SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia (PE).
Objetivos: Contribuir para a democratização da comunicação através da luta pela mudança no marco regulatório e 
pela formação de movimentos populares de mulheres para ação em comunicação.
Público-alvo: majoritariamente mulheres, mas atinge a sociedade em geral
Apoio: PPM (EED).
Site de referência: http://www.soscorpo.org.br/ 

Democratizar a Comunicação: na lei e na luta cotidiana
Por Carmem Silva

Nos sentimos felizes de poder socializar nossa experiência em comunicação com as entidades que compõem o PAD 
porque intercâmbio é parte de nossa metodologia de trabalho permanentemente. Aqui não vamos falar de um 
produto de comunicação, ou mesmo de um plano, a nossa ideia é discutir com vocês a nossa concepção de comuni-
cação, como ela se relaciona com as nossas causas, e como ela é fundamental para nossa ação no mundo.
No nosso Projeto Político Institucional afirmamos que “duas das bases da reprodução da desigualdade pelos grupos 
dominantes têm sido, ao longo da formação social brasileira, a dominação cultural e a violência simbólica. Nesse 
processo, as contradições e conflitos sociais são invisibilizados e as diversas formas de opressão são naturalizadas e, 
muitas vezes, transformadas em atributos dos grupos sociais que vivenciam a opressão. O feminismo produziu ao 
longo de sua história no Brasil e no mundo, e produz como parte de sua práxis, um pensamento crítico sobre a real-
idade social e a subordinação das mulheres, retirando da esfera privada diversas formas de dominação e instituindo 
questões públicas, como no caso da violência, do controle da sexualidade, da crítica à cultura patriarcal, mercantilis-
ta e racista que produz e reproduz a dominação sobre as mulheres, negros e pobres no País. A crítica da cultura e 
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dos valores é, portanto, um dos elementos centrais da 
ação transformadora feminista. 
Ao longo da história e ainda hoje, as possibilidades 
de expressão das mulheres, sobretudo da população 
pobre e negra são restritas. É por meio da ação or-
ganizada dos movimentos que meios alternativos de 
expressão e crítica da realidade têm sido criados e 
- com muitas dificuldades - mantidos. A produção e ex-
pressão do pensamento político, da produção intelec-
tual e da produção artística das mulheres seguem, no 
entanto, invisibilizada pela cultura patriarcal e mercan-
tilista que prioriza divulgar o que pode contribuir para 
sua perpetuação e serve aos interesses do mercado. 
A crítica feminista encontra pouco espaço para sua 
disseminação e tem sido por meio de canais alternati-
vos próprios que este processo vem sendo garantindo, 
mas com limitadas possibilidades de expansão para a 
população como um todo. A concentração da proprie-
dade da comunicação no Brasil é um grave impedimen-
to ao direito à informação com pluralidade de visões e 
expressão crítica. Hoje, no Brasil, nove famílias control-
am os principais jornais, revistas e emissoras de rádio e 
TV. Os movimentos sociais têm criado meios próprios 
de comunicação que, no entanto, encontram limites 
e dificuldades que geram poucas possibilidades de 
difusão na sociedade de informações críticas e valores 
democráticos. 
A concentração da comunicação nas empresas 
privadas promove a manipulação da informação, a 
constante espetacularização dos fatos sociais em det-
rimento de uma análise crítica, a violação dos direitos 
humanos por meios de várias formas de violência 
simbólica, e a veiculação de uma única visão sobre 
os acontecimentos e a realidade social que impede a 
pluralidade de pensamento, própria de uma sociedade 
democrática. Nesse contexto, a luta por democra-
tização da comunicação e a garantia da participação 
popular no controle social sobre o sistema de comu-
nicação do País, como condição de cidadania e de ga-
rantia de direito à voz e expressão dos diversos grupos 
sociais, é central para ampliar as possibilidades de 
disseminação dos valores democráticos, dos direitos 
humanos, da justiça e da cidadania”.

É com base nessas premissas que pensamos a nossa 
política de comunicação. A ideia central é democratizar 
a comunicação e com isso contribuir com a democ-
ratização da sociedade e do Estado. Para tanto, nós 
desenvolvemos uma metodologia de trabalho em 
comunicação que articula ações próprias do Instituto 
de disseminação do pensamento feminista por meio da 
manutenção de uma linha editorial própria; da dis-
ponibilização de informação e preservação da memória 
do movimento feminista no Brasil; da criação de es-
paços de debate em torno de questões que desafiam o 
feminismo no atual contexto; da intervenção na mídia 
comercial e dos movimentos sociais, da luta pela de-

mocratização da comunicação e da realização de ações 
voltadas para o fortalecimento da expressão política e 
artístico-cultural das mulheres e dos movimentos pop-
ulares de mulheres. Essa metodologia articula vários 
elementos:

1. A luta pela democratização da comunicação. 
Isso implica compartilhar espaços políticos com 
outras organizações e movimentos sociais nos 
quais se desenvolve a luta política pela mudança da 
legislação que hoje assegura o funcionamento dos 
meios clássicos e também da internet; a ação para 
deslegitimar a violência simbólica que se efetiva 
diariamente através destes meios; o apoio público 
para a diversificação de meios de comunicação na 
sociedade; e a própria efetivação da comunicação 
pública garantida pelo Estado.
2. A incidência sobre os meios de comunicação. 
Mesmo com a nossa crítica contundente aos meios 
de comunicação comerciais, buscamos incidir sobre 
eles a partir dos fatos políticos que criamos e da 
difusão de nossas posições. Isso implica uma as-
sessoria de imprensa construindo constantemente 
uma relação com profissionais de mídia que abrem 
espaço para nossas causas nas empresas em que 
trabalham. Também buscamos estar presentes nos 
meios de comunicação dos movimentos sociais e/ou 
de outras organizações da sociedade civil que abrem 
espaço para divulgarmos nossas opiniões. A nossa 
perspectiva na ação junto aos meios de comuni-
cação é sempre na contraordem, ou seja, buscamos 
não entrar no modo de fazer tradicional que busca 
sempre situações exóticas, personagens singulares 
ou mesmo espetacularização das ações políticas.
3. A efetivação de meios de comunicação próprios. 
Com o apoio da cooperação internacional consegui-
mos desenvolver meios próprios como site, perfil 
no Facebook, o Twitter, e boletins informativos 
para mala direta eletrônica. Nos desafiamos con-
stantemente a mantê-los atualizados, usando para 
isso nossa própria produção de notícias e artigos 
ou difundindo realizações e posicionamentos de 
organizações e movimentos sociais com os quais 
temos proximidade política. Além disso, produzimos 
diversos tipos de publicações, cartazes, programas 
de rádio e vídeos. Esta produção é resultante de nos-
sas pesquisas, processos educativos e/ou de nossas 
ações políticas, e se desenvolve com uma linha edi-
torial própria. Os meios de comunicação próprios do 
SOS são também um espaço aberto para expressão 
de outros sujeitos do movimento feminista e de 
outros movimentos sociais.
4. A formação de sujeitos da comunicação.  
Entendemos que a democratização se conquista ‘na 
lei e na marra’, como diziam os trabalhadores rurais 
em conflitos de terra se referindo à reforma agrária. 
Isso implica que, ao mesmo tempo em que lutamos 
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pela mudança do marco regulatório das comunicações, temos que contribuir com a formação de sujeitos políti-
cos para que estes comuniquem para a sociedade as suas causas, em especial nos ocupamos com a formação em 
comunicação dos movimentos populares de mulheres.  Para o feminismo, a construção do sujeito implica em cri-
ar possibilidades para ação criadora das mulheres que lhes é roubada no cotidiano pelo confinamento doméstico, 
pela dupla jornada, pela violência e por outras formas de opressão. Isto se dá por meio da formação política, do 
debate público, da produção cultural alternativa e da arte. Com isso, buscamos abrir espaço para a pluralidade, a 
indignação frente à realidade e as injustiças e a expressão de valores democráticos, além de promover o encontro 
do sujeito consigo e com o mundo por meio de sua própria criação.  
Os grandes meios de comunicação reforçam os interesses do mercado, ameaçando, assim, direitos e conquistas 
históricas das mulheres, elementos fundamentais dos processos emancipatórios. Por isso, muitas vezes quando 
participamos de lutas do movimento feminista por direitos para as mulheres, realizamos campanhas que as po-
tencializam, como é o caso da luta pelo fim da violência contra a mulher, na qual inserimos a campanha “democ-
racia no mundo e em nossas vidas’, que contou com peças como cartazes, camisetas, programas de rádio, spots 
para TV e ações de difusão protagonizadas pelos grupos de mulheres envolvidos.

A nossa política de comunicação se desenvolve em torno de causas e de sujeitos destas causas. No nosso enten-
dimento, a causa que defendemos não pode ser objetificada para mobilização de recursos financeiros. A nossa 
intencionalidade política é construir condições para que nossas causas ganhem corações e mentes da população em 
geral, que tenham legitimidade pública, e que isto amplie as condições de possibilidade de conquistas de direitos 
para as mulheres. Da mesma forma, entendemos que o sistema capitalista, patriarcal e racista busca incorporar 
todas as causas e expressões inovadoras que surgem na sociedade, mercantilizando-as. Desta forma, na nossa 
perspectiva é fundamental que à difusão das causas se associe o fortalecimento dos sujeitos mobilizados em torno 
delas - no nosso caso, os movimentos de mulheres.
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5.6. Rádio poste em acampamento
 
Organização: Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB (nacional).
Objetivos: ter uma melhor comunicação interna no acampamento.
Público-alvo: acampados.
Apoio: Não. 
Site ou link de referência: http://www.mabnacional.org.br/

Por: Neudicléia Neres de Oliveira.

No ano de 2004, as famílias atingidas pela barragem de Campos Novos em SC tiveram que montar acampamento 
nas proximidades do canteiro de obras da usina hidrelétrica. Nesse sentido, varias articulações foram realizadas 
para ganhar a opinião pública e informar a comunidade local sobre a violação dos direitos humanos que os mesmos 
estavam sofrendo com a construção da obra. 
Na época, eu pessoalmente estava acampada e contribuía na rádio comunitária do município de Celso Ramos (SC), 
onde ia ao ar o programa das 8h às 11h da manhã. Foi nesse espaço que buscamos formar e informar o acampamen-
to e também a região sobre os conflitos nas áreas atingidas. 
A rádio não era no acampamento e sim na cidade, e tempos depois a empresa responsável pela obra ameaçou cor-
tar o apoio cultural se continuasse nessa articulação. 
Então, para ter uma melhor comunicação interna no acampamento, tínhamos a rádio poste, com um microfone, 
uma caixa de som e um aparelho de tocar CD. Era essa a forma que conduzíamos uma programação matinal no 
acampamento, fazíamos debates e assembleias internas com esse método.
Não tínhamos apoio financeiro na rádio comunitária, por isso que esse espaço acabou fechando as portas para nós e 
optamos em comunicar internamente com essa forma mais barata e eficiente. 
Nossos principais aprendizados dizem respeito ao quanto é necessário termos nossos próprios meios de comuni-
cação, tanto para informar a sociedade, quanto para fortalecer nossa organicidade interna do movimento. 
Conseguimos inserir a juventude acampada na tarefa, resultando em oficinas para aperfeiçoar as técnicas. 
Pessoalmente, fruto do processo da rádio, eu contribuí com a construção do debate dentro da Via Campesina e me 
formei academicamente na área do jornalismo, aperfeiçoando o radiojornalismo.
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5.7. CESE Advoga
 
Organização: CESE (BA)
Objetivos: Promover maior visibilidade de casos de violação de direitos; ampliar o apoio da sociedade brasileira a 
causas sociais; contribuir para aumentar a pressão popular a diversas instâncias do poder público, a partir da man-
ifestação de apoio às causas; ampliar os canais de diálogo entre a CESE e a sociedade brasileira; ampliar a visibili-
dade da CESE como entidade de defesa de direitos; Reforçar a comunicação com agências de cooperação.
Público-alvo: Militantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil atuando em diversas áreas; 
membros das igrejas associadas à CESE; juventude, estudantes e profissionais liberais; e parceiros internacionais da 
CESE.
Apoio: Não. Realizada com recursos próprios, através da internet. 
Site ou link de referência: http://www.cese.org.br/site/ 

Por: Viviane Hermida.

Breve descrição da iniciativa:
O CESE Advoga é uma ferramenta de comunicação da CESE, criada em 2009, para divulgar e obter apoio da socie-
dade a causas que envolvem graves violações de direitos ou ameaças de retrocesso na legislação ou políticas de 
garantia de direitos. 
Foi motivada pela constatação de que a falta de apoio da sociedade e a posição tomada pelos grandes veículos 
da mídia tradicional – quase sempre representando interesses de poderosos grupos econômicos – são grandes 
obstáculos à promoção, defesa e garantia de direitos de segmentos historicamente marginalizados, como povos 
indígenas, comunidades quilombolas e mulheres, entre outros.
Há variações no formato e dinâmica, porém normalmente, toma a forma de um posicionamento público da CESE, 
aliada a um abaixo-assinado eletrônico, difundido por e-mail e redes sociais, estimulando a expressão do apoio a 
uma determinada causa. 
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Alguns exemplos de situações que geraram edições 
do CESE-Advoga:
•   Votação, no Supremo Tribunal Federal, da ADI 3239 
(Ação de Inconstitucionalidade) do DEM (Partido 
Democratas) sobre o decreto que regulamenta o pro-
cesso de titulação de terras quilombolas - 2013

•   Risco de remoção da comunidade quilombola de 
Rio dos Macacos situada em Simões Filho (BA), em 
conflito territorial com a Marinha do Brasil –2012

•   Defesa da demarcação dos territórios indígenas e 
fim da impunidade nos casos de assassinatos de lider-
anças em todo o país por conflitos de terra. Em partic-
ular, manifestação contrária à PEC 215, uma proposta 
de emenda constitucional que pretende transferir do 
executivo para o poder legislativo a decisão sobre a 
demarcação de terras indígenas –2012.

Principais resultados
Maior visibilidade a casos de retrocessos ou violações 
de direitos, na perspectiva dos impactos sobre povos e 
comunidades diretamente atingidos, incluindo adesão 
de um número significativo de pessoas sem vinculação 
prévia com causas sociais. 

Atualmente, o CESE Advoga é a ferramenta que per-
mite à CESE se colocar publicamente de maneira mais 
ampla na defesa de causas específicas. Trata-se de um 
tipo de visibilidade que associa a CESE a questões im-
portantes no campo dos direitos e, portanto, a reforça 
como instituição e contribui para o cumprimento de 
sua missão.  
Fortalecimento de parcerias com movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil no planejamento de 
cada CESE-Advoga, além de estabelecimento de novas 
parcerias, como a Avaaz, organização para a qual a 
CESE sugeriu o foco na comunidade de Rio dos Maca-
cos

5
 .

O uso das redes sociais, mais especificamente o Face-
book, foi incorporado de maneira bastante exitosa, 
gerando uma ampliação significativa do número de 
pessoas ligadas à rede da CESE, alcançando cerca de 
3.100 pessoas (considerando que a CESE não tinha in-
serção nesse tipo de mídia, consideramos um resultado 
expressivo). 

Principais aprendizados
O trabalho conjunto com comunidades diretamente 
afetadas e parceiros da sociedade civil que atuam di-
retamente com as causas defendidas foi fundamental 
para definição estratégica da abordagem, escolha do 
momento de lançamento e estabelecer sinergias com 
outras ações e programas da CESE (a exemplo de apoio 
a projetos), de parceiros ou mesmo iniciativas amplas 
do movimento social, como a Cúpula dos Povos, duran-
te a Rio+20, de modo a potencializar a divulgação.
Com essa experiência, ficou mais claro para nós que, 
para que as pessoas se sintam mobilizadas a tomar 
conhecimento e expressar apoio às causas comunica-
das, é importante que a questão esteja na ordem do 
dia ou tenha algum marco (uma decisão judicial, por 
exemplo), que estimule o engajamento e replicação 
imediatos. 
A base das igrejas é um público específico que a CESE 
tem muito potencial de alcançar, por sua identidade 
e constituição ecumênica. No entanto, esse potencial 
ainda não foi plenamente explorado. As iniciativas para 
estreitar laços com as pessoas responsáveis pela comu-
nicação nas igrejas têm sido fundamentais, no sentido 
de conhecer os interesses, desafios, reflexões e traçar 
formas de colaboração permanente, incluindo a veicu-
lação de pautas relacionadas a violações de direitos.
Percebemos como é importante utilizar textos curtos, 
adequados para difusão nas redes sociais, porém sem 
perder a oportunidade de aprofundar um pouco mais a 
informação, cumprindo assim o papel também “edu-
cativo” ou de sensibilização mais geral pretendido pela 
CESE, em relação a questões que envolvem conflitos 
sociais, preconceitos e uma grande massa de infor-
mação distorcida pela mídia tradicional. A inclusão de 
imagens, principalmente fotografias de boa qualidade, 
tem sido muito importante, no sentido de “aproximar” 
as pessoas das causas defendidas.
O monitoramento dos resultados obtidos pelo 
CESE-Advoga (em termos quantitativos e qualitativos) 
é um elemento fundamental para o aprimoramento da 
ferramenta. 
Envolver os parceiros internacionais é importante 
para ajudar a difundir as complexidades da realidade 
brasileira.

5. Nota da CESE: O caso de Rio dos Macacos é emblemático: trata-se de uma comunidade pequena, cujo conflito já durava anos, 
mas era desconhecido do grande público. A partir do risco concreto de remoção a partir de uma decisão judicial, organizações 
da sociedade civil, em articulação com a comunidade, conseguiram orquestrar ações de tal modo que o caso ganhou reper-
cussão nacional rapidamente. O CESE Advoga somou-se a essas iniciativas, divulgando a petição elaborada pela AVAAZ para o 
seu público e estimulando a adesão à causa (mais de 55 mil assinaturas). A comunidade continua em situação bastante 
vulnerável, porém contando com uma rede de apoio muito ampla.
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5.8. Campanha Permanente Contra Agrotóxicos 

Organização: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e outras.
Objetivos: sensibilizar a população brasileira para os riscos que os agrotóxicos representam, e a partir daí tomar 
medidas para frear seu uso no Brasil.
Público-alvo: população brasileira.
Site ou link de referência: http://www.contraosagrotoxicos.org/index.php/campanha 

Breve descrição
Nos últimos três anos o Brasil vem ocupando o lugar de maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Os impactos 
à saúde pública são amplos porque atingem vastos territórios e envolvem diferentes grupos populacionais, como 
trabalhadores rurais, moradores do entorno de fazendas, além de todos nós, que consumimos alimentos contami-
nados.
Diante dessa situação, mais de 50 entidades nacionais se juntaram desde 2011 na Campanha Permanente Contra os 
Agrotóxicos e Pela Vida, que tem o objetivo de sensibilizar a população brasileira para os riscos que os agrotóxicos 
representam, e a partir daí tomar medidas para frear seu uso no Brasil.
Trata-se de um esforço coletivo, que visa combater a utilização de agrotóxicos e a ação de suas empresas (produto-
ras e comercializadoras), explicitando as contradições geradas pelo modelo de produção imposto pelo agronegócio.

Objetivos
Construir um processo de conscientização na sociedade sobre a ameaça que representam os agrotóxicos, denun-
ciando os seus efeitos degradantes à saúde (tanto dos trabalhadores rurais como dos consumidores nas cidades) e 
ao meio ambiente (contaminação dos solos e das águas); fazer da campanha um espaço de construção de unidade 
entre ambientalistas, camponeses, trabalhadores urbanos, estudantes, consumidores e todos aqueles que prezam 
pela produção de um alimento saudável que respeite o meio ambiente; e denunciar e responsabilizar as empresas 
que produzem e comercializam agrotóxicos. Criar formas de restringir o uso de venenos e de impedir sua expansão, 
propondo projetos de lei, portarias e outras iniciativas legais.
Pautar na sociedade a necessidade de mudança do atual modelo agrícola que produz comida envenenada para um 
modelo baseado na agricultura camponesa e agroecológica.
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Além de mapear as ações de comunicação e seus 
principais resultados e aprendizados, as oficinas 
buscaram promover uma reflexão sobre as principais 
recomendações no que diz respeito à comunicação 
para a cooperação. Ou seja, buscaram-se ideias que 
pudessem promover um melhor diálogo entre agências 
e organizações na apresentação do Brasil Real e para a 
promoção de direitos.

As recomendações apresentadas pelos grupos estão 
registradas a seguir.

•   (Re)posicionar as organizações enquanto atores 
internacionais e não apenas locais ou nacionais; 
•   Atuar conjuntamente em relação à visibilidade de 
algumas bandeiras comuns das lutas;
•   Formar de uma “rede de solidariedade comu-
nicativa” entre os profissionais de comunicação 
das organizações, para quem possam se fortalecer 
e compartilhar estruturas de comunicação com 
organizações menores e com menos capacidade de 
incidência na mídia convencional; 
•   Conhecer melhor a realidade das agências de 
cooperação para que possa ser realizado um diálogo 
mais próximo, tendo-as como públicos da comuni-
cação das organizações e, ao mesmo tempo, como 
parceiras na divulgação das questões nacionais para 
seus países de origem; 
•   Estabelecer formas conjuntas de enfrentamento 
aos problemas que são comuns ao Brasil e aos países 
de origem das agências; 
•   Monitorar a incidência do Brasil em outros países 
e promover intercâmbios entre países da América 
Latina; 
•   Ter como agenda comum a luta pela democra-
tização da comunicação;
•   Promover intercâmbios, possibilitando troca de 
experiências entre países da América Latina, África e 
mesmo da Europa;
•   Organizar uma lista de contatos de agências e co-
municadores comprometidos, que apoiem e possam 
dar visibilidade às instituições nos temas de interes-
se, pautas comuns;
•   Contribuir para a construção de um sentido do 
papel da comunicação e dos comunicadores em 
relação às questões das nossas organizações;
•   Pensar uma articulação no campo da comuni-
cação, potencializando nossos sites e demais recur-
sos\ferramentas de comunicação;
•   Além da comunicação institucional, pensar a 

mesma enquanto ferramenta de trabalho e luta: 
formação das pessoas e grupos nessa temática;
•   Explorar o viés da comunicação como forma mais 
presente/natural nas relações sociais cotidianas, 
como é feito pela juventude;
• Levantar com a juventude as temáticas mais 
presentes, como consumo, energias, produção... 
• Compreender quais os temas de incidência que 
as agências esperam das organizações brasileiras, 
não no sentido de uma orientação rígida, mas para 
estabelecer um canal de diálogo;
•   Pensar em como estabelecer uma rede de in-
formações que sirvam de denúncia e apoio frente 
às causas que trabalhamos no Brasil, alcançando 
também o público europeu;
•   Buscar que os sentidos de campanhas (os mais 
distintos entre nós) apontem para o desafio de 
comunicação direta entre sociedades civis (daqui 
e da Europa); tanto os impactos, quanto eventuais 
alternativas aos problemas comuns passariam por 
formas conjuntas de enfrentamento (impactos so-
cioambientais; cidades; crise alimentar...);
•   Avançar no diálogo/comunicação conjunta: a 
questão da transparência quanto ao uso de fundos 
públicos (políticas de regulação, de acesso/ex-
ecução; prestação de contas e resultados políticos 
para a cooperação de Estado);
•   Ter uma leitura da cooperação do Brasil em outros 
países. O que está sendo? Quais as regras do jogo? 
Vão ser transferidas as tecnologias de comunicação? 
Como as organizações estão monitorando a incidên-
cia do Brasil nos outros países? Qual a nossa leitura e 
conhecimento sobre isso?
•   Aprofundar a estratégia de diálogo para firmar 
o lugar do Brasil: lugar do país merecedor de dona-
tivos (precisa de doação) e de país doador (capte 
recursos do governo/internos para ações). 
   o    Aprofundar estratégia de diálogo: Relação Sul/ 
Sul – Brasil, América Latina e África.
•   Lutar pela democratização da comunicação, além 
de acessar novas tecnologias (redes sociais).  
•   Manter diálogo sociedade civil - sociedade civil: 
os posicionamentos, as visões - um comitê interna-
cional; 
   o   Fórum Social Mundial;
   o   As articulações mundiais: relações para o desen-
volvimento, os diálogos, os processo de articulação 
mundial para discussão de cooperação e para pro-
cesso de negociação – com grandes negociadores 
mundiais (ONU, União Europeia) para tabular 
negociações com os governos e sistema ONU para o 
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Desenvolvimento.
•   Campo das organizações ecumênicas para o desenvolvimento: quanto a aliança de agências e igrejas ecumêni-
cas tem incidência direta sobre o PAD.
•   Buscar recursos de outras formas (fundos públicos) e incluir a comunicação nessa captação de recursos;
•   Usar o apoio internacional para oferecer nossas expertises nos países que são foco dos recursos (África);
•   Discutir e disputar com o governo as experiências agroecológicas, de comércio justo e solidário;
•   Focar o site do PAD no que as agências querem saber: áreas específicas para temas específicos;
•   Reforçar o fato de estabelecer uma agenda comum entre Amazônia e agências europeias; 
•   O tema Amazônia: temos pobreza diferente da África, mas o IDH do Marajó está igual ao da África. Precisamos 
conseguir mostrar a Amazônia real;
    o   Mudanças climáticas são pautas mundiais que afetam a Amazônia;
•   Utilizar as antigas formas de comunicação e fortalecer as redes livres;
•   Evidenciar os impactos ambientais dos grandes projetos na Amazônia;
•   Mostrar que existem florestas na Amazônia, mas também existe gente: o ‘impacto humano’ tem que fazer 
parte desta de comunicação.
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Oficina de São Paulo

Local: Centro de Formação Sagrada Família.
Data de realização: 20 e 21 de Maio de 2013.
Organizações representadas: Abong, Observatório de Favelas, Profec, Fundo Brasil de Direitos Humanos, 
Ação Educativa, MST, Ibase, Centro Gaspar Garcia, SOF, Koinonia e MAB.

Oficina de Recife

Local: Sede da SOS Corpo.
Data de realização: 13 e 14 de junho de 2013.
Organizações representadas: Centro Dom Helder Camara (Cendhec), ESPLAR, Diaconia, Fase Nacional, 
Centro Sabia, Abong, Terra e Mar, CESE e SOS CORPO.

Oficina de Erexim:

Local: Seminário Nossa Senhora de Fátima.
Data de realização: 18 e 19 de junho de 2013.
Organizações representadas: CAPINA, ASSESOAR, MAB, Fundação Luterana Diaconia, CAPA, CAMP e CBI.

Oficina de Belém

Local: Centro Cultural Banco do Brasil.
Data de realização: 05 de agosto de 2013.
Organizações representadas: Unipop, Associação Agroecológica de Tijupá, SDDH, MAB, CEDENPA, 
CEDENPA, CONIC e FAOR.


