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1ª Oficina de Redes 
 

Para tornar mais produtivo o trabalho com os diferentes atores envolvidos e garantir a 
construção de um Plano de Comunicação, diferentemente do planejado inicialmente, 
resolvemos realizar a primeira oficina em três edições, considerando que todas 
compõem o mesmo evento. 

Como primeiro passo para execução desse trabalho, contratamos uma consultora da 
área de comunicação que nos assessorou na elaboração de um programa de oficina que 
resultasse na construção coletiva do plano. Essa profissional escreveu uma cartilha 
explicativa sobre como fazê-lo e ministrou a primeira edição da oficina em novembro, no 
Rio de Janeiro.  

Participaram deste momento jovens de diferentes redes que atuam no enfrentamento 
ao genocídio da juventude negra no Brasil, entre outros convidados, conforme 
especificaremos nas próximas páginas. 

A cartilha elaborada e os demais materiais produzidos - cadernos, crachás e certificados 
- servirão de base para a condução das próximas duas edições.  
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Programação 

 

 

 

1ª Oficina de Redes - Comunicação e direitos humanos 

 Sexta - 8/11/2013 Sábado - 9/11/2013 

Manhã 9h 

Boas-vindas e apresentação dos 

participantes 

10h30  

Experiências presentes 

11h 

Intervalo 

11h15 

Comunicação para quê e para quem?  

11h45 

Comunicação e engajamento: novos atores 

12h15 

Pensando a estratégia, avaliando a cultura e 

os caminhos 

8h30 

Retrospectiva do dia anterior e validação do 

que foi construído 

9h30 

Fase 2 da construção: Ações ideais x Ações 

possíveis 

10h30 

Fase 3 da construção: Compilação das 

ferramentas ideais e possíveis para 

aplicação 

11h30 

Fase 4 da construção: Fechamento do 

desenho 

Almoço 13h-14h    Livre  12h30-13h30    No local do evento 

Tarde 14h 

Cartilha e construção: Discurso, caminhos e 

ferramentas 

15h30 

Validação do pré-plano e  

Fase 1 da construção do plano 

17h30-18h  

Fechamento do dia - Rodada de avaliação  

13h30 

Como garantir a execução do plano 

14h30 

A importância de avaliar constantemente 

15h30-16h 

Encerramento 
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Participantes 
 

Integrantes de redes de diretos humanos 

Alex Pamplona - Renajoc - Rede Nacional de Adolescentes e Jovens 

Comunicadores (Pará) 

Douglas Belchior - Uneafro Brasil - União de Núcleos de Educação 

Popular para Negras(os) e Classe Trabalhadora (São Paulo) 

Joselicio Freitas dos  Santos Junior (Juninho) - Círculo Palmarino  

(São Paulo) 

Luiz Inácio Silva da Rocha (Lula) - Fejunes - Fórum Estadual da 

Juventude Negra do Espírito Santo 

Rúbia Nascimento - Rede de Jovens no Nordeste (Alagoas) 

 

Observadores 

Ana Paula da Silva - Associação Preventório Solidário (Rio de Janeiro) 

Diego Santos Francisco - Articulação de Juventude da Grande Tijuca 

(Rio de Janeiro) 

Monique Cruz - Fórum de Juventude do Rio de Janeiro 

Natana Magalhães - Circulo Palmarino (Rio de Janeiro) 

 

Colaboradores 

Alexandre Ciconello - Anistia Internacional 

Eduardo Alves - Observatório das Favelas 

Giulliana Bianconi - Facilitadora 

Rodrigo Maia - Catarse 

Thais Herdy - Anistia Internacional 

Thiago Ansel - Observatório das Favelas 

Yasmin Thayná - Comunicadora 

 

Representante da Petrobras 

Cristina Okawa - Petrobras / Responsabilidade Social 

 

Equipe do Fundo Brasil 

Denise Dora - Diretora vice-presidente de Finanças 

Jorge Eduardo Durão - Diretor vice-presidente de Formação 

Ana Valéria Araújo - Coordenadora executiva 

Débora Borges - Assessora de Comunicação 

Élida Miranda - Assessora de Projetos 

Maíra Junqueira - Coordenadora de Projetos 
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Abertura do evento 

 

     

 

A primeira oficina de formação para a construção de um plano estratégico de 
comunicação ocorreu na sede da Anistia Internacional, na Praça São Salvador, no Rio de 
Janeiro (RJ). Na abertura, o diretor vice-presidente de Formação do Fundo Brasil, Jorge 
Eduardo Durão, apresentou o trabalho realizado pela fundação, que se propõe a criar 
mecanismos sustentáveis de doações de recursos para, assim, apoiar organizações da 
sociedade civil. À coordenadora executiva do Fundo Brasil, Ana Valéria Araújo, coube 
explicar o projeto que estamos realizando em parceria com a Petrobras. Foi destacada a 
importância de se fortalecer as redes de direitos humanos, principalmente no que tange 
sua capacidade de se comunicar e de dar visibilidade às causas defendidas. A assessora 
de Projetos, Élida Miranda, se encarregou de apresentar o programa de trabalho dos 
próximos dois dias e ressaltou algumas questões logísticas. Também apresentou ao 
grupo Giuliana Biaconi, que havia sido contratada para facilitar todo o encontro e 
colaborar com elementos da área, que pudessem viabilizar a elaboração do plano de 
comunicação, a ser concluído ao longo dos dois dias.   

 

Participações especiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
global, com mais de três milhões de apoiadores, membros e ativistas, que atuam para 
proteger os direitos humanos. Especificamente com relação ao tema juventude negra, 
para 2014 farão uma pesquisa sobre o perfil de quem a está matando e trarão luz a 
casos concretos, visualizando, também, onde estão os gargalhos da impunidade. De 
acordo com Ciconello, o Mapa da Violência traz os dados do SUS, que são os registros de 
óbitos, mas também existem os dados das Secretarias de Seguranças Públicas estaduais, 
onde podem ser encontradas informações sobre os Autos de Resistências. Para o grupo, 
somente ao qualificar essa informação será possível saber o perfil do jovem que vem 
morrendo como resultado da ação do Estado. Assim, em 2014, será realizada uma 
pesquisa sobre juventude negra, focando numa visão sobre as vidas interrompidas, 
tentando desnaturalizar essas mortes. 

 

A primeira atividade proposta foi a de troca 
de experiências, quando foram chamados 
dois outros atores que também trabalham 
com os temas e já estão desenvolvendo 
fortes atividades de comunicação. O primeiro 
colaborador foi Alexandre Ciconello, da 
Anistia Internacional. Fundada em 1961, a 
organização se considera um movimento   
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O segundo convidado foi o diretor do Observatório de Favelas, Eduardo Alves, que falou 
sobre a campanha "Juventude marcada pra viver", focada no jovem negro, que tem sido 
17 vezes mais assassinado do que a mulher negra. A campanha estava prevista para 
ocorrer entre 10 de novembro e 20 de dezembro. Ele ressaltou o desencontro de 
informações sobre os dados da Secretaria da Saúde e os dados dos estados. Reforçou na 
sua fala a importância de desnaturalizar o racismo, pois o Brasil é um país racista e que 
devemos agregar forças e responsabilizar os culpados. Thiago Ansel, também do 
Observatório das Favelas, informou sobre outra campanha que o grupo vem realizando 
que se chama: "Direito à comunicação e justiça racial", que visa promover o direito à 
comunicação para enfrentar o racismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de se planejar e construir um Plano de Comunicação, antes de iniciar ações nessa área. 

Como parte desse momento foi convidado Rodrigo Maia, da plataforma Catarse, que 
falou sobre comunicação e engajamento, apresentando como funciona o crowfunding 

(financiamento coletivo). O foco não foi tanto na ferramenta, mas no fato de que para 
ela ter sucesso é essencial um bom processo de mobilização.    

Por fim, a comunicadora Yasmin Thayná deu alguns exemplos de como tornar projetos 
sociais em interessantes atividades culturais, ou mesmo como fazer com que a 
população se conecte, por meio da cultura, com temas algumas vezes de difícil 
engajamento. Ela falou bastante sobre a possibilidade em se fazer isso com poucos 
recursos e com muita criatividade e vontade.  

 

Construção do plano 

No período da tarde começaram os trabalhos para a construção do Plano de 
Comunicação do grupo. A facilitadora iniciou o debate tentando estabelecer alguns 
pontos bases, sobre quem eram os atores ali presentes, quem eles estavam 
representando e que formato de articulação eles estavam criando para a execução 
desse plano. Somado a isso, fizeram exercícios em grupos sobre o que é trabalhar em 
rede e como viam o próprio grupo dentro do movimento de uma forma mais ampla. 
Fizeram um longo debate sobre as redes sociais e como se viam nesse universo. 

Na sequência, Giuliana Bianconi, a 
facilitadora convidada pelo Fundo Brasil 
para conduzir a oficina, iniciou uma 
atividade mais conceitual, com uma 
pequena explanação sobre 
"Comunicação, para quê e para 
quem?". Foram feitas referências sobre 
o que são redes, articulações e como  
trabalhar nesse formato. Ela provocou 
algumas reflexões sobre a necessidade 
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trabalho, iniciou-se o desenho sobre os objetivos específicos do grupo e as ações ideais e 

as possíveis que comporiam o plano. Essa atividade se desenrolou por toda a manhã.  

No período da tarde, concluídas essas ações, foi elaborado um cronograma de trabalho 

e um primeiro orçamento das atividades propostas. 

O encontro se encerrou às 16h. Como encaminhamento, ficou decidido que no prazo de 

duas semanas, o grupo deveria sistematizar essas ideias em um plano final e orçar mais 

detalhadamente o custo dessas ações, para, assim, o Fundo Brasil avaliar o trabalho final 

e poder colocar em prática, com o grupo, a execução desse plano, que foi construído de 

forma bastante participativa entre os atores envolvidos. 

 

Terminado esse momento, foi pedido 

para que cada participante fizesse, 

individualmente, no período da noite, 

um pequeno discurso sobre o que 

deveriam comunicar, com base no 

trabalho realizado ao longo do dia. Esses 

discursos seriam socializados na manhã 

seguinte e, com esse material, 

chegariam ao discurso final do grupo, 

que deveria nortear o Plano de 

Comunicação. 

No segundo dia, os participantes 

iniciaram a manhã apresentando o que 

haviam elaborado na noite anterior e, 

com base nesse conteúdo, foi 

consolidado o discurso final do grupo. 

Encerrada essa importante fase do  


