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O Fundo Brasil de Direitos Humanos 

iniciou suas atividades em 2006, como 

fundação sem fins lucrativos, com a 

proposta inovadora de construir 

mecanismos sustentáveis de apoio aos 

defensores de direitos humanos.   

É reconhecido como organização de 

utilidade pública federal. O status 

permite a dedução do imposto de renda 

devido, para empresas que façam 

doações ao Fundo Brasil, considerando o 

limite de 2% das mesmas.  

Obteve ainda o título de Entidade 

Promotora de Direitos Humanos, 

concedido pela Secretaria da Justiça e 

Defesa da Cidadania de São Paulo e, 

como tal, possui isenção do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 

(ITCMD) reconhecida pela Secretaria dos 

Negócios da Fazenda do Estado.  

Também está inscrito no Conselho 

Municipal de Assistência Social  

de São Paulo (Comas). 
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Fundo Brasil de Direitos Humanos 

em números (2007-2013) 

 

 

Seleção e apoio de projetos 

 7 editais anuais solicitando propostas e  

1 edital temático em 2012 

 5.380 propostas recebidas e analisadas 

 196 projetos selecionados e beneficiados com doações 

nas 5 regiões geográficas do Brasil 

 8 pequenas doações para apoiar necessidades 

emergenciais 

 R$ 5milhões destinados a projetos 

 

Atividades de monitoramento e formação 

 7 oficinas de treinamento para integrantes de projetos 

 72 visitas in loco a projetos apoiados em  

19 estados brasileiros 

 16 seminários temáticos e eventos de sensibilização 
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Fortalecendo o protagonismo de 

redes e articulações na promoção  

de direitos humanos no Brasil 

 
O objetivo do projeto "Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na 

promoção de direitos humanos no Brasil", patrocinado pela Petrobras, é promover o 

respeito aos direitos humanos no País, empoderando os atores da sociedade civil que 

trabalham nesse campo.  

A proposta é impulsionar a estruturação e o desenvolvimento institucional dessas redes 

e articulações, capacitando seus integrantes na utilização de estratégias eficientes de 

comunicação e difusão de informações, buscando expandir o impacto de suas ações e o 

compromisso com a promoção de direitos humanos.  

Entre outras coisas, o projeto prevê a realização de oficinas temáticas sobre 

comunicação estratégica para redes que tenham como linha de ação a defesa dos 

direitos humanos, além de promover maior articulação e visibilidade desses atores.  

 

Atividades Piloto 

A primeira parte do projeto consistiu em um ciclo de atividades piloto que irão balizar o 

planejamento estratégico da execução das demais ações. 

As atividades realizadas neste período foram: 

1. Oficina de formação - “Comunicação e direitos humanos: articulação em rede e 

ativismo na Era da Informação”: realizada de 24 a 26 de junho de 2013, teve como 

participantes integrantes dos grupos apoiados pelo Fundo Brasil em 2012 e 

representantes ou interlocutores de redes de direitos humanos; 

2. Reunião de articulação com as redes: apresentação e discussão do projeto, para 

debater a conjuntura atual e identificar as demandas prioritárias do público convidado; 

3. Workshop “Avanços e desafios para a garantia dos direitos humanos no País”: 

seminário de capacitação da equipe e de integrantes das instâncias de governança do 

Fundo Brasil sobre o cenário atual de direitos humanos no País, o papel das redes nesse 

contexto e a importância da Comunicação, especialmente da internet, para o ativismo 

contemporâneo; 

4. Avaliação: discussão do planejamento estratégico para execução das atividades 

do projeto nas etapas seguintes. 
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Origem e foco temático dos integrantes  

de redes e de projetos apoiados convidados 

 

 

 

 
Direitos das mulheres 

Direitos das crianças e dos adolescentes 

Liberdade de orientação sexual 

Luta contra o racismo e outras formas de discriminação  

Direito à terra e ao trabalho decente 

O Estado de direito e o combate à violência institucional 

Direito socioambientais no âmbito da cidade e de grandes projetos de infraestrutura 

 

  Representante de projeto apoiado pelo Fundo Brasil 

  Representante de projeto apoiado ausente 

  Integrante de rede de direitos humanos 

  Integrante de rede de direitos humanos ausente 
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1. Oficina de formação 

 

A oficina "Comunicação e direitos humanos: Articulação em rede e ativismo na Era da 

Informação" foi realizada entre os dias 24 a 26 de junho de 2013. Participaram desse 

momento integrantes dos grupos apoiados pelo Fundo Brasil, no âmbito do Edital Anual 

2012; e representantes ou interlocutores de redes de direitos humanos. 

O evento possibilitou a abordagem de estratégias de promoção dos direitos humanos, além 

de ter ampliado o repertório dos participantes em relação às diferentes temáticas desse 

universo.  
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Programação - Oficina Piloto 

 Segunda - 24/06 Terça - 25/06 Quarta - 26/06 

Manhã Chegada dos 

participantes 

9h-12h  

Roda de conversa: 

"Comunicação e direitos 

humanos" 

9h-12h 

Exposição: 

"Comunicação um novo 

olhar" 

Almoço 12h-13h 

Almoço com a Equipe do 

Fundo Brasil 

12h-13h 

Almoço Livre 

12h-13h 

Almoço Livre 

Tarde 13h-17h 

Introdução ao tema 

"Comunicação e direitos 

humanos: Articulação em 

rede e ativismo na Era da 

Informação" e 

apresentação  

dos representantes dos 

projetos apoiados pelo 

Fundo Brasil. 

13h-15h30 

Oficina: 

"Comunicação + 

Marketing = Inovação" 

 

 

15h30-17h  

Oficina: 

"O que os jornalistas 

querem?" 

13h-15h 

Diálogo colaborativo 

 

 

15h-16h30 

Plenária 

 

 

16h30-17h 

Encerramento 

Local: Direito-GV - Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

 

 
A coordenadora executiva do Fundo Brasil, Ana Valéria Araújo, apresenta o trabalho da fundação 

aos participantes, na abertura da oficina piloto. 
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1.1 Almoço de boas-vindas 

 

O almoço de boas-vindas oferecido aos participantes proporciona uma sensação de 

acolhimento aos convidados. O momento ainda permite o contato direto entre os 

convidados que vêm de diferentes lugares do País, com as mais variadas vivências e 

atuações diversas em defesa dos direitos humanos. Essa é uma chance, também, da 

equipe do Fundo Brasil iniciar um diálogo com os presentes, criando a oportunidade de 

discutir e aprimorar ações institucionais a partir da troca de experiências. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Introdução: Comunicação e direitos humanos 

 

 

Convidado para moderar a apresentação 

dos participantes e introduzir o tema 

"Comunicação e direitos humanos", João 

Paulo Charleaux participou da primeira 

tarde de atividades, no dia 24 de junho. 

O coordenador de Comunicação da 

Conectas alertou os presentes sobre a 

importância de prender a atenção do 

interlocutor, focando no objetivo da 

narrativa e no ponto central da história a 

ser contada. Ele destacou a importância 

de se utilizar uma linguagem simples e 

de se de buscar no discurso os pontos de 

conexão com a pessoa que está ouvindo. 
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1.3 Apresentação dos integrantes dos grupos apoiados 

 

Cada um dos participantes da oficina de formação teve a oportunidade de apresentar os 

projetos que realizam com o apoio do Fundo Brasil. Nesse momento, observando as 

diferenças de suas regiões e do foco temático com que lidam, os grupos ampliam sua 

compreensão de que as violações de direitos humanos não são pontuais e isoladas e, por 

isso, as ações em conjunto também são uma forma de potencializar os resultados dos 

esforços empreendidos pelas organizações. É um espaço onde os participantes adquirem 

uma percepção global sobre a definição de direitos humanos e a compreensão do seu 

conceito de indivisibilidade: fica claro que os direitos se inter-relacionam, e que a ausência 

de um acaba por anular a existência dos demais. 

 

   

  

   
Os representantes de projetos apoiados pelo Fundo Brasil 

apresentaram as ações que desenvolvem relacionadas à defesa dos 

direitos das mulheres, das crianças e dos adolescentes; à liberdade de 

orientação sexual; à terra e ao trabalho decente; às questões 

socioambientais no âmbito da cidade e de grandes projetos de 

infraestrutura; no combate à violência institucional; e na luta contra o 

racismo e outras formas de discriminação.  
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1.4 Roda de conversa 

 

A "Roda de conversa: Comunicação e direitos humanos" apresentou aos participantes da 

oficina um panorama sobre o direito à Comunicação, alternativas para dar visibilidade às 

causas defendidas e estratégias de incidência política. A ideia era pensar de que forma a 

sociedade civil pode se colocar, incidir seus temas e dialogar com a sociedade. 

 

 

“O papel da mulher mudou muito nos 
últimos anos. No Brasil, ela estuda 
mais do que os homens e 36% das 
mulheres já são chefes de família. 
Mas a mídia continua com os mesmos 
estigmas sobre a mulher. Elas 
continuam a aparecer na tevê como 
decoração de programas de auditório 
e aparecem como fonte de notícias em 
apenas 24% das pautas.” 
Terezinha Vicente 
Ciranda da Informação 
 

“No Brasil e na América Latina, a comunicação é vista 
mais como um serviço, um negócio, um produto, do que 
como um direito. Um produto oferecido por empresas no 
âmbito da comunicação de massa. Somos vistos como 
consumidores de comunicação, mas nunca como 
produtores de comunicação. A produção da comunicação 
de massa é destinada apenas à grandes empresas. É o 
Estado Brasileiro que concede os espaços, mas mais de 
90% são explorados pelos canais privados." 
Pedro Ekman 
Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social  
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“Temos que pautar, propor, insistir 
no espaço dos jornais. Os 

movimentos sociais e as ONGs 
devem repensar o que querem. É 
preciso 'ganhar' aqueles que não 
sabem que direitos humanos são 

importantes. 'Pegar' os não 
convertidos e capturar a atenção 

deles. Precisamos aproximar o tema 
das pessoas”. 

Laura Capriglione 
Repórter especial da Folha de São Paulo 

 

 

  
“A internet nunca vai substituir as ruas.  
Por outro lado, o papel das redes sociais tem 
sido inédito e numa escala extremamente veloz. 
É necessário ter atenção para não recuar, perder 
o foco e o pouco da democracia que está aí.  
É necessária a formação digital dos nossos 
camaradas, as ruas agora estão mobilizadas 
pela internet”.  
Danilo Dara 
Movimento Mães de Maio 

 

“É um prazer estar nesse espaço e dialogar 
com os grupos. Foi a partir de 2011, quando as 
Mães de Maio foram agraciadas pelo edital do 

Fundo Brasil que o grupo explodiu.  
As Mães de Maio são uma resposta  

às mortes de mais de 600 pessoas em um 
espaço de tempo de uma semana.  

A mídia e a população se esqueceram.” 
Débora Silva Maria 

Movimento Mães de Maio  

 
 
 

 

“É no dia a dia que se entende os avanços tirados 
de formações como esta. O movimento das 

prostitutas teve muitos avanços, mas, como elas 
são invisíveis, poucas pessoas sabem disso.  

O movimento se institucionalizou, ficou sem 
recursos para manutenção e decidiu voltar às 

ruas em 2011. Paramos de acessar editais que 
não nos representam. Paramos para pensar a 

comunicação e rever conceitos. O dinheiro é 
importante, mas não é tudo. Temos criado 

campanhas e ações, como 'Não deixe a luz da 
esquina se apagar', 'Mulheres de antenas'  

e 'Puta Dei'; eventos múltiplos e politizados que 
vão além do movimento de putas." 

Leila Barreto 
Gempac - Grupo de Mulheres Prostitutas  

do Estado do Pará 



 13 

1.5  Marketing, relacionamento com imprensa e 

planejamento estratégico da Comunicação 

 

A importância da Comunicação para a visibilidade da causa defendida teve destaque em 
duas atividades específicas. Na terça-feira, 25 de junho, Verônica Marques, da Rede de 
Fundos Independentes pra a Justiça Social, apresentou a comunicação como estratégia 
de marketing e de que forma as organizações sociais podem se apropriar de ideias da 
comunicação empresarial e da publicidade para potencializar o alcance de suas lutas. 

Já na quarta-feira, 26 de junho, Michelle Prazeres, da Ciranda da Comunicação, trouxe 
um novo olhar para a comunicação. Norteada pela questão: “para quê comunicamos?”, 
Michelle explicou conceitos de comunicação e apresentou ferramentas que podem ser 
usadas pelas instituições para comunicar seus trabalhos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 “A causa tem  

de causar!  

É preciso encontrar 

o diferencial,  

o que nos dá valor, 

e trabalhar com  

o que ninguém 

espera." 

Verônica Marques  

“A comunicação  

tem de ser orgânica, 

participar das decisões 

políticas e estratégicas da 

organização.  

Toda a ação política tem um 

potencial comunicativo” 

Michelle Prazeres 
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2. Reunião de articulação com as redes 

 

Na noite de 26 de junho, houve uma reunião entre a equipe e integrantes das instâncias 
de governança do Fundo Brasil com interlocutores de redes de direitos humanos. Desse 
encontro, foram extraídos princípios norteadores para a execução do projeto 
“Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na promoção de direitos 
humanos no Brasil", conforme seguem:  

 Fortalecer o conceito de comunicação como um direito humano. 
 Formar os integrantes das redes para utilização das novas tecnologias de 
informação, no sentido de pautar o debate das temáticas de direitos humanos. 
 Discutir formas de superar as pautas conservadoras e o retrocesso na conquista 
dos direitos sociais. 
 Construção de planos estratégicos de comunicação. 
 

  

 

  

 

 
Compareceram à reunião Alexandre Cicconeli (Inesc/DF); Ivanir dos Santos (Centro de Articulação de 
Populações Marginalizadas – CEAP/RJ); Cláudia Fávaro (Articulação Nacional de Comitês Populares da 
Copa); Guacira de Oliveira (Articulação de Mulheres Brasileiras - AMB); Lúcia Xavier (Articulação de 
Mulheres Negras); Lula - Luiz Inácio Silva Rocha (Observatório Capixaba de Juventude, Secretário 
Executivo do Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Espírito Santo e Coordenador do Fórum 
Nacional de Juventude Negra/ES); Márcio Marin (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais, ABGLT/PR); Melina Marcelino (Fórum da Amazônia Oriental – FAOR/PA); Nalu 
Faria (Marcha Mundial de Mulheres/SP); Renato Roseno; e Veriano Terto (Iesc/UFRJ). 
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3. Workshop 

 

O Fundo Brasil de Direitos Humanos reuniu diferentes vozes da sociedade civil 
organizada no workshop “Avanços e desafios para a garantia dos direitos humanos no 
País”. Em formato de seminário, o evento ocorreu no dia 27 de junho, e foi aberto ao 
público. Cerca de cem pessoas acompanharam os debates sobre as conquistas, os 
desafios e os caminhos para a proteção dos direitos humanos no Brasil. Os movimentos 
sociais e as manifestações que tomaram as ruas a partir daquele mês também foram 
foco das discussões. 
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Programação - Workshop - Quinta - 27/06 

9h-10h Avanços no campo dos 

direitos humanos - O 

que foi feito e o que 

falta fazer.  

Conferência: Oscar Vilhena (Fundo Brasil / FGV). 
 

10h30-

12h30 

 

Promoção dos direitos 
humanos - Cenário 
atual, visão e desafios 
para o futuro. 
 

  

Mesa redonda: Jacqueline Pitanguy (Fundo Brasil / 

Cepia), Cidinha da Silva (Fundação Cultural 

Palmares), Marcio Santilli (ISA) e Rogério Sottili 

(SDH/SP). Moderador: Sergio Haddad (Fundo Brasil / 

Ação Educativa). 

14h-16h Papel das ONGs na 
proteção dos direitos 
humanos e cenários de 
futuro para a sociedade 
civil organizada. 

Mesa redonda: Darci Frigo (Fundo Brasil / Terra de 
Direitos), Jurema Werneck (Fundo Brasil / Criola), 
Renato Roseno (Advogado), Veriano Terto Jr 
(Iesc/UFRJ). Moderador: Átila Roque (Fundo Brasil / 
Anistia Internacional). 
 

16h30-

18h 

Proteção de direitos 

humanos e desafios de 

sustentabilidade. 

Mesa Redonda: Denise Dora (Fundo Brasil), Ana 
Valéria Araújo (Fundo Brasil), Fernando Rossetti 
(Jornalista). Moderador: Jorge Eduardo Durão (Fundo 
Brasil / Fase). 
 

Local: Direito-GV - Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

 

 

A diretora vice-presidente de Projetos 
do Fundo Brasil, Sueli Carneiro, foi 
quem deu as boas-vindas aos 
participantes do evento. 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1 Avanços no campo dos direitos humanos - O que 

foi feito e o que falta fazer 

 

 

 

"Por quê esse momento é especial? O que está se 
expressando nestes movimentos? Acho que  há um claro 

desconforto com a discrepância entre o que foi 
juridicamente prometido e a experiência de vida de todos 

nós. Saúde, educação, está tudo escrito lindamente na 
Constituição, mas quando se usa os serviços públicos, 

percebe-se a discrepância." (Oscar Vilhena, Fundo Brasil)  
 

3.2 Promoção dos direitos humanos - Cenário atual, 

visão e desafios para o futuro. 

 

 

 

“Onde estavam os negros 
nos protestos de junho? 
Estavam trabalhando, 
estudando, e essa era sua 
intervenção pública por um 
mundo mais igualitário. 
Além disso, já se sentiam 
representados pelos 
milhares de negros jovens 
depositados nas ruas como 
usuários de drogas, 
moradores de rua, crianças 
e adolescentes 
abandonados à própria 
sorte. A equidade racial e 
os direitos humanos 
dobram a esquina antes de 
notar que eles existem.” 
(Cidinha Silva, Fundação 
Cultural Palmares) 
 

“É necessário refletir e 
lamentar o que vem 
acontecendo com os 
direitos humanos das 
mulheres por conta da 
presença política da 
religião. Ter um pastor 
(Marco Feliciano) que é 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos reflete as 
perdas no movimento das 
mulheres. Como entender 
isso como uma questão de 
movimento de mulheres e 
ampliar? Direitos são como 
oxigênio. Quando sentimos 
falta de ar, sentimos que há 
perdas de direitos.” 
(Jacqueline Pitanguy, Fundo 
Brasil/Cepia) 

 
 

“Eu agradeço a insurreição 
solitária dos índios, como 
brasileiro. Porque se eles 
tiverem sucesso, meus 
netos poderão conhecer os 
rios. Prestem mais atenção 
nos ruídos que eles emitem. 
Por mais estranho que 
possa parecer, 
historicamente no nosso 
País, tem sido assim. São 
eles que nos avisam sobre 
os descaminhos do Estado 
brasileiro. Quando um 
governo começa a 
prejudicar os índios, é um 
prelúdio de vai prejudicar o 
restante da população." 
(Márcio Santilli, Instituto 
Socioambiental) 

 
 

“Como garantir condições para que o 
Brasil continue no caminho da 
construção de uma sociedade justa, 
impulsionada pela participação social e 
da valorização das diferenças? 
Precisamos fortalecer a sociedade civil 
organizada, os movimentos sociais, os 
estudantes, os formadores de opinião, 
para impulsionar, formular e construir 
juntos esse percurso.” (Rogério Sotilli, 
secretário municipal de Direitos Humanos de 
São Paulo)  
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3.3  Papel das ONGs na proteção dos direitos humanos 

e cenários de futuro  

“E o que as manifestações têm de novo? 
Ter mais gente na rua? E isso é bom? É 
maravilhoso. Todos aqueles que estão na 
rua, para mim, devem ser considerados 
bem-vindos. Na questão dos direitos 
humanos, o peso principal está no 
humano. Nossa parte é a garantia de 
humanidade. Não é nem modelo de 
desenvolvimento, o que interessa é a 
dignidade humana. E devemos nos 
apropriar das ferramentas,  pois elas por 
si só não fazem a mobilização. Para dar o 
passo adiante, precisamos entender.” 
(Jurema Werneck, Fundo Brasil/ Criola) 
 

“No campo, a sociedade e organizações 
têm de identificar quem é a bancada 
ruralista, e tentar entender o que está 
acontecendo na terra e que essa luta é de 
todos. Observar que as soluções 
ambientais estão sendo dadas no âmbito 
da economia verde, que é feita para 
enriquecer ainda mais as empresas.  
No Brasil, os agrotóxicos aumentaram. 
Temos de reconhecer o direito à terra 
como direito, e combater a questão da 
violência, que impede que os 
trabalhadores continuem lutando.” 
(Darci Frigo, Fundo Brasil/Terra de Direitos) 

 

“Para existir temos que nos tornar 
relevantes, mostrar que o País não será 
melhor sem os direitos humanos. Temos 
que nos assumir como organizações mais 
proativas. Por que ainda nos chamamos 
de ONGs? Precisamos romper com a 
lógica institucionalizante. Essa tríade de 
participação – conferência, conselho e 
plano - não alterou as estruturas. Nunca 
se mataram tantos jovens como agora, e 
o atual formato de participação não está 
funcionando.” (Renato Roseno, advogado) 
 

“A questão do HIV/Aids precisa do tripé 
governo – academia – sociedade civil. O 
momento atual é de renovação na 
prevenção. Por ser um problema 
internacional, temos de estar em sintonia 
com o que acontece lá fora. Os 
movimentos de Aids também 
contribuíram para a democratização da 
sociedade brasileira. Mas ainda 
precisamos consolidar o apoio político e 
financeiro do governo e da própria 
sociedade.” (Veriano Terto Jr., Iesc/UFRJ) 
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3.4 Proteção de direitos humanos e desafios de 

sustentabilidade 

 

 
 “As organizações civis sem recursos podem não acabar, mas vão perder a capacidade de 
impactar, de mobilizar e de agir estrategicamente. E isso é uma perda grave. O Fundo Brasil é o 
resultado de um esforço estratégico para fortalecer os movimentos de direitos humanos e captar 
recursos tem sido nosso desafio. Fazemos ação política quando apoiamos essas organizações. 
Acredito que o Fundo Brasil é um avanço da sociedade civil e precisa ser apoiado e celebrado.” 
Ana Valéria Araújo (Fundo Brasil)  

"Chegamos ao momento em que a questão 
da sustentabilidade é uma questão 
conceitual. Essa nova sociedade civil está 
sendo sufocada pela legislação antiga. 
Vamos tentar fazer outra coisa. Mas antes, 
temos que levantar alguns pontos. A que 
temos direitos como sociedade civil? Quais 
os deveres? Devemos discutir como essa 
sociedade civil vai se sustentar. Quais são 
os fundos públicos que vão garantir a 
sustentabilidade? Enfim, temos de criar um 
novo padrão de discussão com o governo.” 
(Denise Dora, Fundo Brasil) 

 

“É preciso criar novos quadros. Nas ruas, o que se via era uma crise de representatividade. Acho 
que esse é o desafio dos direitos humanos: quem a gente representa tem a ver com quem nos 
apoia. Por isso, não acho que seja uma questão de legislação, mas sim a forma como a gente se 
comunica e de fazer política dentro da sociedade. Ilhados no nosso silo, estamos falando pra nós 
mesmos. Precisamos construir um diálogo com os outros. O isolamento pode gerar a dificuldade 
de sustentação.” (Fernando Rossetti, jornalista) 

 

  

   

Durante todo 

o evento, o 

público 

participou 

ativamente 

do debate. 
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4. Avaliação 

 

As manifestações populares, que tomaram as ruas de várias cidades brasileiras no mês 
de junho, serviram como pano de fundo para as discussões realizadas durante as 
atividades piloto do projeto "Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na 
promoção de direitos humanos no Brasil".  

Todos os debates apontaram no sentido de que os grupos e redes de direitos humanos 
têm muito trabalho pela frente para reverter os cenários de violações que persistem em 
nosso país. O projeto apoiado pela Petrobras, portanto, é muito importante para 
fortalecer os que estão nessa luta. Agora, mais do que nunca, investir em Comunicação 
é essencial para consolidar o esforço daqueles que atuam em defesa dos direitos 
humanos, ampliando suas vozes e potencializando o alcance de suas ações. 

Nesse sentido, os próximos passos do projeto devem: 

• Ampliar as discussões entre os integrantes das redes de direitos humanos. 

• Fortalecer e apoiar as articulações regionais e nacionais. 

• Incluir, no processo de formação, temas como: violência policial e racismo, 
impactos da realização da Copa do Mundo de 2014, laicidade, direito dos povos 
indígenas, e marco legal e fortalecimento das organizações da sociedade civil. 

 
Integrantes de projetos apoiados pelo Fundo Brasil e de redes de direitos humanos 

que participaram das atividades piloto. 
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Facilitação gráfica 

 

Um dos destaques da oficina de formação foi a facilitação gráfica realizada pela equipe 
do Coletivo Entrelinhas. O material produzido sistematizou o conteúdo de cada um dos 
momentos da formação em sete diferentes painéis ilustrativos, que podem ser 
conferidos nas páginas a seguir e em nosso Facebook (www.facebook.com/fundobrasil). 

A facilitação gráfica é forma de organização do conteúdo de maneira não linear, 
ajudando na assimilação e fixação dos temas tratados. As imagens representam as 
palavras, conceitos e ideias apresentados, criando um panorama geral do que foi 
abordado. 
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Quem somos 

Instituidores 

Abdias Nascimento (1914-2011) 

Dom Pedro Casaldáliga 

Margarida Genevois 

Rose Marie Muraro 

 

Conselho Curador 

Darci Frigo, Presidente 
Anamaria Schindler, Secretária 
Átila Roque 
Denise Dora 
Gersem Luciano (Baniwa) 
Jorge Eduardo Durão 
Jacqueline Pitanguy  

Jurema Werneck 
Kenarik Boujikian 
Letícia Sabatella 
Lúcia Seabra 
Oded Grajew 

Oscar Vilhena Vieira 

Sérgio Haddad 

Sueli Carneiro 

Diretoria 

Sergio Haddad 

Diretor Presidente 

Denise Dora 

Diretora Vice-Presidente de Finanças 

Jorge Eduardo Durão 

Diretor Vice-Presidente de Formação 

Sueli Carneiro 

Diretora Vice-Presidente de Projetos 

 

Conselho Fiscal 

Marcos Fuchs - Presidente 

Mário Monzoni - Vice-Presidente 

Marcos José Pereira da Silva 

Rubens Naves 

Werner Fuchs 

Equipe 

Ana Valéria Araújo 
Coordenadora Executiva 

 

Célia Elizabete F. da Luz - Auxiliar de Limpeza 
Claudio T. Garavatti - Supervisor Administrativo 
Débora Borges - Assistente de Comunicação 
Elena Grosbaum - Assessora de Desenvolvimento de Parcerias 
Élida Miranda - Assessora de Projetos  
Gislene Aniceto - Analista Administrativo e Financeiro 
Maíra Junqueira - Coordenadora de Projetos 
Maria Chiriano - Assistente de Projetos 
Natália Passafaro - Assistente de Comunicação 
Regiane Trajano - Assistente Administrativa 
 
Angelo Lambert - Estagiário de Desenvolvimento de Parcerias 
Thamara de Carvalho - Estagiária de Secretariado 

Com exceção das imagens da reunião de articulação das redes (p.14), todas fotos são creditadas a Serjão Carvalho. 
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