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Eventos realizados 

 

1) Encontro de Projetos do Fundo Brasil 

 

Conforme previsto no projeto "Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na 
promoção de direitos humanos no Brasil", além das quatro atividades de formação 
voltadas às redes de direitos humanos, dois encontros deveriam reunir o conjunto de 
projetos apoiados pelo Fundo Brasil em 2013 e 2014.  

O Encontro de Projetos do Fundo Brasil aconteceu nos dias 4 a 6 de dezembro de 2013, 
no Centro de Formação Sagrada Família, no bairro Ipiranga, em São Paulo. A atividade 
ocorreu paralelamente à segunda edição da "1ª Oficina de Redes - Comunicação e 

direitos humanos", realizada nos mesmos dias e local, da qual falaremos mais adiante. 

Seguindo o objetivo inicial de promover uma interação real entre as pequenas 
organizações participantes e as redes de direitos humanos integrantes deste projeto 
patrocinado pela Petrobras, o encontro previu pelo menos dois momentos comuns às 
duas atividades de formação: um debate de abertura e uma apresentação dos 
resultados no último dia.  

No entanto, podemos dizer que os (as) participantes tiveram outros espaços para troca 
de experiências, pois ficaram hospedados (as) e realizaram refeições conjuntamente no 
local do evento. Além disso, participaram de uma atividade cultural, realizada 
paralelamente ao evento, na noite livre do primeiro dia: o lançamento dos editais do 
Fundo Brasil para 2014, com show "Violeta terna e eterna", no Sesc Pinheiros. 
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Programação 

A programação foi construída com o objetivo de ampliar o conhecimento do grupo sobre 
a temática “Comunicação e direitos humanos”, partindo da premissa de que a 

comunicação exerce um papel essencial na construção sociopolítica. A proposta foi 
apresentar o conceito do direito humano à comunicação e promover uma reflexão sobre 
como apresentar de forma eficaz as temáticas de direitos humanos para a sociedade. 

Durante todo o evento foi abordada a relação intrínseca e necessária entre comunicação 
e direitos humanos para a construção da cidadania, dos saberes acerca de direitos 
fundamentais e do respeito às diversidades sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e 
de crenças religiosas. 

Encontro de Projetos 

Quarta - 4/12 Quinta - 5/12 Sexta - 6/12 

9h-12h 

Abertura + Roda de conversa: 

“Comunicação e Direitos 

Humanos” 

8h30-12h30 

Oficina: Fundamentos 
teóricos e práticos da 
temática "Comunicação e 
direitos humanos” 

8h30-12h 

Oficina: Nossa 
Comunicação - em conjunto 
com redes de direitos 

humanos + Avaliação 

12h-13h - Almoço 12h30-13h30 - Almoço  12h-13h - Almoço  

13h-17h 

Apresentação dos projetos: 
Nossos olhares e saberes 

13h30-17h30 

Grupos de trabalho: Nossas 
trocas e práticas 

 

Programa cultural 

21h - “Diálogos Musicais em 

Direitos Humanos” - 
Lançamento de editais do 
Fundo Brasil 

  

 

   

 

Abertura 

Conforme explicado anteriormente, no primeiro momento do "Encontro de Projetos", os 
representantes de iniciativas apoiadas pelo Fundo Brasil em 2013 tiveram a 
oportunidade de dialogar com os integrantes das redes participantes da segunda edição 
da "1ª Oficina de Redes" (a ser detalhada mais adiante).  

No início da manhã, a coordenadora executiva do Fundo Brasil, Ana Valeria Araújo, fez a 
abertura dos dois eventos, dando boas-vindas aos presentes e apresentando o trabalho 
da fundação, especialmente no que diz respeito a este projeto desenvolvido com o 
patrocínio da Petrobras. Ela destacou a importância do processo de integração e troca 
de experiências no campo da comunicação, possibilitado pela atividade conjunta que se 
iniciava naquela manhã. Por fim, apresentou toda a equipe de trabalho do Fundo Brasil 
aos (as) participantes.  
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Jackeline Romio, blogueira do Banho de Assento, enfatizou que o blog traz para o 
cotidiano das mulheres, em sua maioria negras e moradoras da periferia, questões 
relacionadas à saúde, violência, direitos humanos e cultura. A ideia é divulgar as 
atividades e pautas via militância virtual, associando temas do dia a dia a visão feminista 
negra. 

Ciro Barros, repórter da Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo, 
compartilhou suas histórias e experiências enquanto autor das reportagens especiais da 
Copa Pública, destacou que ainda existe um preconceito por parte de alguns colegas 
contra os movimentos sociais, mas que cabe aos jornalistas ouvir as demandas da 
sociedade civil organizada e investigá-las. 

Luís Otávio Ribeiro, da plataforma Catarse, apresentou o panorama sobre o 
crowdfounding no país, relatou como o Catarse financia projetos a partir da base de 
contatos de cada interessado. Para ele as pessoas funcionam como um amplificador, na 
medida em que divulgam as causas e agregam novos simpatizantes. 

Por fim, Maria Elena de Araújo Silva, do Movimento Xingu Vivo, destacou que o grupo é 
liderado por populações indígenas, ribeirinhos, pescadores e agricultores. O movimento 
conta com a colaboração de voluntários que recebem os relatos das atividades na 
Amazônia, onde as mobilizações são articuladas por meio de telefonemas e recados, e 
os transformam em matérias, vídeos e outros materiais de divulgação. 

Após a apresentação dos (das) expositores (as) foi aberto o debate. Esse momento foi 
essencial para compreender que os desenvolvimentos informacionais ocorrem de 
diversas formas, em diferentes níveis, com variadas velocidades e em contextos 
históricos específicos. Daí a necessidade de pensar estratégias de comunicação para dar 
incidência nas temáticas de direitos humanos para a sociedade de modo geral.  

Finalizado o debate, os (as) representantes dos projetos apoiados e os (as) integrantes 
das redes de direitos humanos seguiram para as suas atividades específicas. 

 

 
Debate 

O objetivo da roda de conversa 
“Comunicação e direitos humanos” foi 

proporcionar um espaço de diálogo 
que abordasse a temática por uma 
diversidade de experiências. A mesa 
foi mediada pela assessora de 
Comunicação do Fundo Brasil, Débora 
Borges. 

A comunicadora Rita Freire, da Ciranda 

da Informação, abriu o debate dando 
um panorama sobre a luta pelo direito 
à comunicação. As regras para as 
concessões de rádio e tevê, o 
compartilhamento de tecnologias e o 
monopólio das mídias foram algumas 
das pautas abordadas. “Se eu não me 

comunicar eu não posso existir 
enquanto ser humano. Isso não é uma 
discussão só do meu movimento, mas 
sim de todos os outros”. 
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Formação 

Depois do almoço, foi inciada a parte da programação especificamente voltada ao grupo 
de representantes de projetos apoiados pelo Fundo Brasil, por meio do Edital Anual 
2013 (lista de participantes na próxima página).  

A assistente de Projetos do Fundo Brasil, Maria Chiriano, apresentou a programação da 
oficina e falou sobre os novos editais que seriam lançados em evento paralelo às 
atividades de formação, na noite daquele dia (cartaz na página 6). Na sequência, 
apresentou o facilitador Hugo Fanton, que contribuiu com aspectos conceituais e 
técnicos da área de comunicação. 

Depois foi a vez dos (das) participantes apresentarem as ações realizadas no âmbito do 
projeto apoiado pelo Fundo Brasil. A socialização das experiências trouxe compreensões 
amplas tanto de comunicação quanto de direitos humanos. É possível afirmar que, 
independente das variações no conhecimento acerca de técnicas e instrumentos de 
comunicação, os diferentes projetos a concebem enquanto expressão de modos de vida, 
de significados, de relações sociais e, por extensão, de fatores relacionados à efetivação 
de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de seus contextos históricos. 
Esta concepção reforça a relação entre a construção de atuações em comunicação e a 
realidade vivida por cada projeto, o que proporcionou diversidade no debate e 
formulação de propostas de atuação. 

Na manhã do segundo dia, o facilitador apresentou fundamentos teóricos, práticos e 
metodológicos acerca da temática e abordou a relação intrínseca e necessária entre 
comunicação e direitos humanos. Com base em uma experiência específica, a produção 
de um vídeo que denuncia um despejo na Zona Norte de São Paulo, o grupo realizou um 
intenso debate sobre o uso da ferramenta para a incidência política. À tarde, divididos 
em grupos de trabalho, os (as) participantes puderam aprofundar os conteúdos 
abordados e compartilhar os conhecimentos em uma plenária final. 
 

 

 

 

 

 

 
As variadas experiências dos (das) participantes revelaram a importância da 
identificação de causas comuns, nas quais possam ser construídas propostas coletivas de 
mobilização e ação de incidência política. 

 

 

 

 

O momento final da oficina, na manhã do 
terceiro dia, voltou a integrar os (as) 
representantes dos projetos apoiados e 
os (as) integrantes das redes de direitos 
humanos que participavam da segunda 
edição da "1ª Oficina de Redes", no 
mesmo local. O debate entre os grupos se 
deu com base nos planos de comunicação 
recém elaborados pelas redes.  
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Participantes do VII Encontro de Projetos 
São Paulo, dezembro 2013 

 

 

 

Representantes de projetos apoiados pelo Fundo Brasil: 

 

1. Ademir Kaba Munduruku - Associação Indigéna Da'Uk 

2. Alessandro Santos Mariano - Setor de Educação do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) -  Paraná  

3. Allan Hahnemann Ferreira - Cerrado Assessoria Jurídica Popular - 

Goiás  

4. Antero Francisco Cardoso - Associação Comunitária Rural de 

Imbituba – Acordi – Santa Catarina  

5. Azuir Barbosa - Movimento dos Pescadores Artesanais do Paraná 

- Mopear – Paraná 

6. Brunno Amâncio Marcos - Instituto de Defensores de Direitos 

Humanos (DDH) – Rio de Janeiro 

7. Caio Anderson Feitosa Carlos - Rede de Desenvolvimento 

Sustentável do Grande Bom Jardim – Ceará 

8. Chirlene dos Santos Brito - Associação das Trabalhadoras 

Domésticas de Campina Grande – Paraíba  
9. Cintia Alves Sampaio Brandão - Filhos do Abassá/ Abassá de 

Oxum e Oxóssi/ Movimento Nacional Nação Bantu – Monabantu 

– São Paulo   

10. Cristiane Yukiko Kondo - Fórum de Mulheres do Espírito Santo 

11. Iaynã Rabay Carvalho - Cunha Coletivo Feminista – Paraíba  

12. Jair Tsaibata Tse - Organização Social dos Povos Indígenas da 

Região Noroeste de Mato Grosso (OIMECRIKANAZ) – Mato Grosso 

13. João Antônio Moreira França - Comissão Pastoral da Terra de 

Balsas – CPT – Maranhão  

14. José Wilson de Melo - Conselho das Associações e Cooperativas 

do Médio e Baixo Madeira – Conacobam - Rondônia 
15. Maria Elena de Araújo Silva - Movimento Xingu Vivo para Sempre 

– Pará 
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Participantes do VII Encontro de Projetos 
São Paulo, dezembro 2013 

(Continuação) 

 
Representantes de projetos apoiados pelo Fundo Brasil: 

16.  Maria Margareth Costa Cunha - Coletivo de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais do Estado de Maranhão (CMTR) - Maranhão 
17.  Maria Aurilene Moreira Vidal - Fórum Permanente de 

Organizações Não Governamentais em Defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – Fórum DCA – Ceará 

18.  Nanci Maria Feijó de Melo - Associação Pernambucana das 

Profissionais do Sexo (APP) - Pernambuco 

19.  Patrícia Oliveira Gomes - Coletivo Flor de Urucum – Ceará 

20.  Samoury Mugabe Ferreira Barbosa - Articulação Política de 

Juventudes Negras – São Paulo 

 

Roda de Conversa: 

21.  Ciro Barros - Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo 

Investigativo 

22. Jackeline Romio - Blog Banho de Assento 

23. Luis Otávio Ribeiro - Catarse 

24. Maria Elena de Araújo Silva - Movimento Xingu Vivo para Sempre 

25. Rita Freire - Ciranda da Informação 

 
Representantes da Petrobras: 
Cristina Okawa - Petrobras / Responsabilidade Social 

Representantes do Fundo Brasil: 

Ana Valéria Araújo, coordenadora executiva 

Maíra Junqueira, coordenadora de Projetos 
Maria Chiriano, assistente de Projetos 

Natália Passafaro, assistente de Comunicação 

Thamara de Carvalho  Estagiária de Secretariado 
 
Facilitador: Hugo Fanton 
Fotógrafo voluntário: Otavio Valle 

 


