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3) 2ª Oficina de Redes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o aprofundamento do debate sobre o direito à comunicação para que esses atores 
refletissem sobre caminhos para o melhor diálogo com a sociedade em geral.  

O encontro começou na manhã de terça-feira, dia 5, quando os (as) integrantes das 
redes convidadas reuniram-se em grupos para discutir as ações realizadas e fazer ajustes 
no plano de comunicação elaborado nas primeiras oficinas. Este momento inicial 
permitiu que as redes tivessem liberdade para debater entre si seus objetivos e desafios. 

A abertura oficial ocorreu na tarde do mesmo dia, quando a coordenadora executiva do 
Fundo Brasil, Ana Valéria Araújo, apresentou o Fundo Brasil e os objetivos deste projeto, 
e a assessora de Projetos, Élida Miranda, conduziu a dinâmica inicial de integração e 
identificação de todos (as) os participantes. A ideia da atividade era pensar nas 
campanhas planejadas durante o desenvolvimento do projeto com capilaridade política, 
e como comunicar as pautas de direitos humanos para a sociedade. Também neste 
momento, os participantes puderam conhecer o facilitador, Pedro Ekman. 

Integrante da coordenação executiva da Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação 
Social e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Pedro abordou o 
funcionamento da Rádio e da TV no Brasil, trazendo as principais diferenças entre os 
sistemas público, privado e estatal; fez uma análise da importância da comunicação 
como um direito; além de tratar das principais características dos mecanismos do 
mercado de comunicação. O facilitador também apontou o impacto dos meios e os 
hábitos de mídia do brasileiro. 

 

 

Nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2014, foi 
realizada a "2ª Oficina de Redes", em  
São Paulo. Desta vez, o evento reuniu 
integrantes das cinco redes de direitos 
humanos participantes deste projeto.  
O tema "Direito à Comunicação e 

produção de conteúdos" foi escolhido 
como continuidade dos encontros de 
formação anteriores, quando integrantes 
de diferentes redes  
de direitos humanos tiveram a 
oportunidade de construir coletivamente 
um plano de comunicação a ser  
executado ao longo de 2014. 

Além de ter sido uma oportunidade para a 
troca de experiências entre os (as) 
participantes e para o aprendizado mais 
amplo sobre as diferentes temáticas de 
direitos humanos, a programação incluiu 
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O debate nesta tarde, se concentrou na questão dos direitos humanos e da diversidade 

na grande mídia. Com as perguntas norteadoras “Por que a comunicação é um direito e 

não apenas como um negócio comercial?” e “Como funciona na prática um rádio e uma 

TV?”, os (as) participantes puderam analisar as principais características dos mecanismos 

do mercado de comunicação; refletir e discutir o tratamento dado a temas como 

diversidade étnica, religiosa e cultural. O grupo ainda teve a oportunidade de conhecer 

instrumentos de participação social no campo da comunicação social, analisando, por 

exemplo, casos de direitos de resposta nos grandes meios, e formas de trabalhar a 

informação em veículos próprios e com assessoria de imprensa. 

Na quarta-feira, o funcionamento da internet foi o principal foco. O facilitador fez uma 

análise da estrutura tecnológica da internet, além de trazer conceitos básicos para uma 

internet livre, tais como: a necessidade de se lutar pela neutralidade de rede, pela 

liberdade de expressão e pela privacidade e segurança de informações. 

O desafio e a necessidade de atingir novos públicos voltou a ser discutida e Pedro Ekman 

apontou alternativas para que as redes pudessem dialogar com quem não está atento à 

pauta dos direitos humanos, com foco no desenvolvimento de estratégias de 

comunicação que ampliem o público atingido.  

O facilitador promoveu ainda uma reflexão sobre como produzir comunicação de 

qualidade com poucos recursos financeiros, além de fazer uma análise de casos de 

páginas e perfis na internet, vídeos, artes gráficas e textos.  

Na quinta-feira, finalizando o evento, os (as) integrantes das redes realizaram ajustes 

nesses planos e definiram os próximos passos, a partir dos conceitos e ideias aprendidos 

nos últimos dias e da análise da conjuntura política realizada no evento.  

Paralelamente às atividades desenvolvidas nestes dias, as redes puderam compartilhar 

os planos de comunicação desenvolvidos anteriormente e mostrar, por meio de 

apresentações culturais como danças, músicas e vídeos, um pouco mais de suas lutas e 

temas.   

Para finalizar as atividades na tarde de quinta-feira, Élida Miranda conduziu uma 

dinâmica final que trabalhou as expectativas dos grupos com relação às atividades de 

formação e avaliação da oficina.  
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Participantes da 2ª Oficina de Redes 
São Paulo, maio de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Integrantes de redes: 

 

1. Adalmir José da Silva - CONAQ 
2. Alex Afonso da Cruz Pamplona - RENAJOC 
3. Ana Claudia Silvia Mielke - Intervozes 
4. Anderson Luiz Moreira - Plataforma Dhesca 
5. Douglas Elias Belchior - UNEAFRO 
6. Erick Polidoro Apolinário - APIB 
7. Fidélis Oliveira Alcântara - ANCOP 
8. Gerson Sergio Brandão Sampaio - MONABANTU - GT Juventude 

Negra - CONJUVE 
9. Glaucia Almeida Marinho - Justiça Global 
10. Isabela da Cruz - CONAQ 
11. Jackeline Aparecida Ferreira Romio - Coletivo Louva Deusas 
12. Jaqueline Fernandes de Souza Silva - AMNB 
13. Jéssika Martins Ribeiro - Marcha Mundial das Mulheres 
14. Katia Marko Andreuchetti - ANCOP 
15. Lucas Mathias Santos Cabana - APIB 
16. Luiz Inácio Silva da Rocha - FEJUNES 
17. Márcio Da Silveira Marins - ABLGBT 
18. Maria de Lourdes Rocha Lima Nunes - Movimento Nacional De 

Direitos Humanos 
19. Mayra Celina Da Silva Pereira - APIB 
20. Natana Magalhães De Souza - Círculo Palmarino 
21. Nubia Cristina Santana de Souza - CONAQ 
22. Paulino Montejo Silvestre - APIB 
23. Rejane Maria De Oliveira - CONAQ 
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Participantes da 2ª Oficina de Redes 
São Paulo, maio de 2014 

(continuação) 

 

 

Integrantes de redes (continuação): 

 
26. Roger Quentin Pires - ANCOP 
27. Rúbia Carmita Do Nascimento - Rede De Jovens Do Nordeste 
28. Samoury Mugabe Ferreira Barbosa - Articulação Política De 

Juventude Negra 
29. Sandra Maria Silva Andrade - CONAQ 

 

Representantes do Fundo Brasil: 

 
Ana Valéria Araújo - Coordenadora Executiva 
Élida Miranda - Assessora de Projetos 

Mayk Cardoso - Analista Financeiro 

Natália Passafaro, Assistente de Comunicação 

Taciana Gouveia - Coordenadora de Projetos (interina) 
 
 

Equipe contratada 

 
Facilitador: Pedro Ekman  
Sistematizadora: Isabel Pato  
Fotógrafo e cinegrafistas: DG Produtora 
(http://www.dgprodutora.com.br/) 
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Evento público  

Parte da programação do evento, foi realizada na noite de quarta-feira, 7 de maio, uma 

roda de conversa com defensores de direitos humanos. O evento, aberto ao público, 

reuniu ativistas que lutam em defesa de comunidades extrativistas, de trabalhadores 

rurais, de povos indígenas, da população LGBT e de grupos impactados por 

megaempreendimentos e pela Copa do Mundo no Brasil; que enfrentam o extermínio 

da juventude negra; que lutam contra a criminalização das manifestações populares e 

dos movimentos sociais. 

O evento marcou o lançamento da campanha de Comunicação "Somos todxs 

defensorxs!”, uma iniciativa desenvolvida pela Plataforma de Direitos Humanos - Dhesca 

Brasil, pelo Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação e pelo Movimento Nacional de 

Direitos Humanos (MNDH). A campanha é um dos frutos desse projeto patrocinado pela 

Petrobras. A roda de conversa atingiu um público de 60 pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


