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| DADOS GERAIS |

Nome do projeto:
Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações 
na promoção de direitos humanos no Brasil

Proponente:
Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos

Cidade/Estado:
São Paulo/SP

Valor total do projeto:
R$ 2.947.189,54 

Período deste relatório
outubro de 2014 a abril de 2015

Eventos realizados:
• 4ª Oficina de Redes – Avaliando processos 3, 4 e 5 

de novembro de 2014, São Paulo-SP
• II Oficina de formação do conjunto de projetos 

apoiados pelo Fundo Brasil ( relativo ao edital anual 
2014 – 2, 3 e 4 de dezembro, São Paulo- SP

Produtos de contrapartida:
• Materiais de comunicação da 4ª Oficina de Redes
• Materiais de comunicação da  II Oficina de 

formação do conjunto de projetos apoiados pelo 
Fundo Brasil

• Dois vídeos temáticos e 1 institucional

Valor a ser solicitado a Petrobras:
R$ 486.286,27
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Sobre o relatório_

O presente relatório se estrutura em três partes: a primeira apresenta uma síntese de todas 
as atividades realizadas pelo projeto “Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações 
na promoção dos direitos humanos no Brasil”. Na sequência, descreve as atividades realizadas 
entre novembro de 2014 e abril de 2015, último período de execução do projeto. Por fim, 
apresenta uma análise dos resultados alcançados e as lições aprendidas.
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1. Síntese das ações realizadas_

O projeto “Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na promoção de direitos 
humanos no Brasil” se estruturou a partir de três objetivos específicos, a saber: 1) 
fortalecimento de redes e organizações da sociedade civil dedicadas à promoção dos direitos 
humanos; 2) formação e empoderamento do conjunto de pequenas organizações apoiadas 
anualmente pelo Fundo Brasil para permitir sua articulação junto às grandes redes de direitos 
humanos no país; 3) apoio a seis oficinas de formação com três dias cada, sobre o tema 
“Comunicação e direitos humanos: articulação em rede na era da informação”, além de 
realização de um projeto piloto de formação para 30 participantes.

Tais objetivos, que têm uma forte associação entre si, realizaram-se a partir de duas linhas de 
ação: a) atividades formativas e de articulação; b) elaboração e difusão de produtos para a 
comunicação das causas, bem como informações e conhecimentos que pudessem ser replicados 
por outras organizações e redes de direitos humanos.

O projeto trabalhou cinco campos de ação na proteção, defesa e promoção dos direitos 
humanos no Brasil. São eles: o enfrentamento ao genocídio da juventude negra; enfrentamento 
da violência contra as mulheres e população LGBT; promoção do direito à cidade; proteção de 
defensores(as) de direitos humanos; defesa do direito à terra e ao território.

A) ATIVIDADES FORMATIVAS E DE ARTICULAÇÃO

A primeira atividade, denominada oficina piloto, foi realizada no período de 24 a 27 de junho de 
2013, e se constituiu de três momentos: o planejamento estratégico para a execução das ações 
do projeto; a oficina sobre comunicação; e o seminário sobre direitos humanos no Brasil.

A partir daí foram iniciados os processos de formação propriamente ditos e que se estruturaram 
em dois eixos: as Oficinas de redes e as oficinas de formação do conjunto de projetos apoiados 
pelo Fundo Brasil.

Foram realizadas seis atividades relacionadas às Oficinas de Redes. A I Oficina de Redes foi 
desenvolvida em três edições, pois seu objetivo foi analisar o contexto e as condições existentes 
nas redes com relação aos processos comunicacionais e, como decorrência, trabalhar as 
diretrizes para a elaboração dos planos de comunicação de cada uma delas.

A primeira edição foi direcionada para os grupos, coletivos e organizações articuladas em torno 
do enfrentamento ao genocídio da juventude negra e foi realizada nos dias 8 e 9 de novembro 
de 2013.

A segunda edição, ocorrida no período de 4 a 6 de dezembro de 2013, envolveu o conjunto das 
redes que atuam nos campos da violência contra mulheres e população LGBT, proteção dos 
defensores(as) de direitos humanos e promoção do direito à cidade.
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Por fim, a terceira edição da I Oficina de Redes, realizada entre 10 e 12 de abril de 2014, 
trabalhou com os grupos, organizações e articulações relacionadas à defesa do direito a terra e 
ao território, reunindo assim comunidades quilombolas e povos indígenas.

Após a conclusão do ciclo de atividades relacionadas à elaboração do plano de comunicação, 
foram iniciadas as oficinas formativas “Comunicação e Direitos Humanos: articulação em redes 
na era da informação” que contaram com a participação de representantes de todas as redes 
envolvidas no projeto e que se constituíram em três oficinas com carga horária de 24 horas/
cada.

Dando início a este segundo momento de atividades formativas e de articulação, a II Oficina 
de Redes foi realizada entre os dias 6 e 8 de maio de 2014 e teve como tema central “O direito 
à comunicação e a produção de conteúdos”. Nela, os(as) participantes puderam analisar as 
principais características do mercado midiático no país; os modos de produzir comunicação 
de qualidade com baixo custo financeiro; bem como aprofundar os conceitos e as práticas 
relacionadas ao funcionamento da internet livre.

A III Oficina de Redes aconteceu durante os dias 2, 3 e 4 de setembro de 2014 e foi iniciada 
com análises da conjuntura brasileira para, na sequência, trabalhar com a ampliação dos 
conhecimentos e das técnicas de elaboração de conteúdos, as especificidades das várias mídias, 
além de focar nas estratégias mais adequadas para a difusão de informações voltadas para o 
público-alvo dos planos de comunicação de cada uma das redes.

Já a IV Oficina de Redes foi realizada no período de 3 a 5 de novembro de 2014 e teve como 
objetivo central a avaliação dos processos desenvolvidos, possibilitando assim que as redes 
pudessem analisar, debater e trocar aprendizagens sobre os resultados da implementação dos 
seus planos de comunicação, bem como identificar os desafios no seguimento de suas ações 
após a conclusão do projeto.

No que se refere ao segundo eixo formativo, as oficinas de formação do conjunto de projetos 
apoiados pelo Fundo Brasil, durante a vigência do projeto foram realizados dois encontros. O 
primeiro, no período de 4 a 6 de dezembro de 2013, teve como tema central “Comunicação e 
Direitos Humanos”, abordando não apenas as dimensões teóricas, como também oferecendo 
ferramentas práticas para que as redes e articulações pudessem desenvolver com mais eficácia 
suas ações comunicativas. 

Já o segundo encontro, que ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2014, focou nas 
dimensões teóricas e práticas dos processos comunicacionais no contexto da era da informação, 
além de ter desenvolvido análises sobre os modos como as organizações parceiras realizam as 
ações, as possibilidades, os limites, os problemas enfrentados e as estratégias para a superação 
dos mesmos.
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B) ELABORAÇÃO E DIFUSÃO DOS PRODUTOS

Essa linha de ação foi estruturada em dois campos:

• Produção de vídeos: foram produzidos cinco vídeos relacionados às temáticas trabalhadas 
durante o projeto, além de dois vídeos institucionais que divulgam as ações do Fundo Brasil 
de Direitos Humanos na defesa e promoção de direitos. Tais vídeos foram veiculados em 
vários suportes comunicacionais, em especial nas redes sociais e canais da internet, bem 
como utilizados em atividades formativas diversas.

• Publicações: Foram elaboradas quatro cartilhas, que tratam dos conteúdos teóricos e 
práticos desenvolvidos durante as oficinas, e uma revista com artigos que analisam a 
experiência do projeto “Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na promoção 
de direitos humanos no Brasil”. As publicações foram disponibilizadas em versão impressa e 
também para download.
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2. Narrativo das atividades realizadas no período 
de novembro de 2014 a abril de 2015_

IV OFICINA DE REDES

A “IV Oficina de Redes: Avaliando Processos”, desenvolvida pelo Fundo Brasil de Direitos 
Humanos com patrocínio da Petrobras, foi realizada entre os dias 3 e 5 de novembro de 2014, na 
cidade de São Paulo, com a presença das cinco redes participantes.

O objetivo dessa oficina foi analisar o processo de construção e implementação dos planos de 
comunicação das redes desde o início do projeto, em junho de 2013, até o momento de sua 
conclusão, em dezembro de 2014. Além disso, os(as) participantes puderam trocar experiências 
sobre a realização das ações de comunicação, compartilhando conquistas, problemas e novos 
desafios e estratégias para comunicar em entidades e movimentos sociais.

As atividades dessa oficina foram realizadas em duas dimensões. Na primeira, os(as) integrantes 
das redes e articulações de direitos humanos apresentaram os resultados, limites, dificuldades 
e avanços oriundos da implementação de seus planos de comunicação. Já a segunda dimensão 
analisada se constituiu em uma avaliação coletiva dos processos desenvolvidos pelo projeto 
“Fortalecendo o protagonismo de redes e articulações na promoção de direitos humanos no 
Brasil”. Ou seja, a programação desta IVª Oficina de Redes foi elaborada para propiciar aos(às) 
participantes trocas de experiências na realização dos projetos de comunicação, compartilhando 
as conquistas, os problemas, novos desafios e estratégias para comunicar nos movimentos 
sociais.

Participantes durante atividade da IV Oficina 
de Redes – Avaliando processos
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No primeiro dia de oficina, as redes de Defesa do direito à terra e ao território - composta pela 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) 
e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) - e de “Enfrentamento ao Genocídio da 
Juventude Negra” apresentaram as ações de seus planos de comunicação, realizadas com o 
apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Já no segundo dia, foi a vez das redes participantes 
da campanha “Somos Todxs Defensorxs”, da Articulação Nacional dos Comitês Populares da 
Copa (ANCOP) e das organizações e entidades participantes da campanha “Enfrentamento às 
Violências de Gêneros” exporem suas ações de comunicação.

No tocante à dimensão avaliativa, a Oficina foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, cada 
uma das redes analisava quais foram seus avanços, indicando os elementos que potencializaram, 
bem como as dificuldades enfrentadas, desta feita indicando os condicionantes internos 
e externos. Em seguida, criaram uma linha do tempo para as suas ações de comunicação, 
assinalando onde estavam antes do Projeto e até onde chegaram com a realização do mesmo. 
A primeira etapa da avaliação serviu de base para o momento subsequente que foi iniciado com 
cada uma das redes apresentando sua linha do tempo e um breve resumo das demais questões 
trabalhadas.

Em seguida foram formados três grupos (com representantes de cada uma das redes) para 
debaterem as seguintes questões: a análise dos conteúdos produzidos pelos planos de 
comunicação; a avaliação do diálogo com o público-alvo; e a relação com as demais entidades e 
movimentos da sociedade civil que atuam na garantia de direitos.

Após a apresentação e o debate entre as pessoas presentes na Oficina, a coordenadora 
executiva do Fundo Brasil, Ana Valéria Araújo, destacou a superação de expectativas na 
realização do projeto: “estamos muito felizes com o resultado e gostaríamos de agradecer 
muitíssimo aos (às) participantes pelo tanto que se dedicaram a este trabalho e se dispuseram a 
esta iniciativa”.

Ao encerrar as atividades da 4ª Oficina de Redes, o então diretor presidente do Fundo Brasil, 
Sérgio Haddad, ressaltou a importância da atuação das organizações, principalmente, diante 
de contexto em que se observa uma constante violação de direitos humanos no país. “Talvez 
o nosso grande desafio seja contribuir, a cada vez, com uma maior quantidade de pessoas que 
trabalham na defesa de direitos”, concluiu.

A jornalista Michelle Prazeres dá orientações 
durante encontro de projetos

Participantes observam orientações da 
jornalista e facilitadora Michelle Prazeres
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II OFICINA DE FORMAÇÃO DO CONJUNTO DE PROJETOS APOIADOS PELO FUNDO BRASIL

Realizada nos dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2014, a oficina teve como objetivo central mapear 
as ações de comunicação dos projetos apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos e 
construir uma reflexão coletiva sobre as relações entre a ação comunicativa e a defesa de 
direitos. Buscou-se sensibilizar os(as) participantes quanto a novos olhares para a comunicação 
e suas diversas possibilidades, partindo da experiência cotidiana das organizações e grupos, 
articulando a dimensão prática com elementos teóricos.

No primeiro dia da oficina, os(as) participantes trabalharam o conceito de comunicação, seus 
hábitos e práticas comunicacionais e sobre qual seria a produção da comunicação ideal na 
defesa dos direitos humanos. Esses temas foram abordados tanto em reflexões individuais, 
quanto em grupos e na plenária coletiva.

No segundo dia, o foco esteve na análise das barreiras que são enfrentadas nos processos 
de produção e difusão de informações e conhecimentos, bem como os modos como tais 
dificuldades são enfrentadas. Aqui os trabalhos foram feitos em grupos e os debates em 
plenária.

Por fim, no último dia, além da dimensão avaliativa e as exposições, os debates e as análises 
se concentraram na presença da comunicação no cotidiano das organizações, bem como seus 
efeitos nas ações de defesa de direitos.

Projetos apoiados pelo Fundo Brasil 
participam de oficina sobre comunicação
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Produções:

Nesse período foram produzidos dois vídeos – enfrentamento do genocídio da juventude negra 
e proteção de defensores(as), uma cartilha –Avaliando Processos- e uma revista que sistematiza 
a experiência do projeto.

Esta revista mostra a importância do desenvolvimento de estratégias para ampliar as vozes 
das organizações e indivíduos que defendem os direitos humanos no país. Tendo em vista que 
comunicar com eficiência é um dos principais objetivos do Fundo Brasil, os encontros e oficinas 
proporcionados pelo projeto tiveram como principal finalidade a criação de estratégias capazes 
de ampliar as vozes dos(as) ativistas e, desta forma, conquistar mais respeito aos direitos 
humanos. A revista conta com a participação de três articulistas: Jorge Eduardo Durão, atual 
diretor-presidente do Fundo Brasil; Ana Valéria Araújo, coordenadora executiva da fundação; e 
Sérgio Haddad, ex-diretor presidente do Fundo Brasil. 

Além disso, a revista possui seis matérias que mostram a participação das redes formadas por 
defensores e defensoras dos direitos humanos no projeto e de que forma essa participação 
contribuiu para o desenvolvimento de campanhas de comunicação para o público externo e 
também para circulação de informações entre as próprias organizações e seus(suas) ativistas. 
Nas matérias, os(as) representantes dos grupos falam sobre a importância do fortalecimento do 
trabalho em conjunto e do desenvolvimento de estratégias de comunicação. O texto final traz 
uma conclusão do projeto e perspectivas para o futuro nas áreas de comunicação, formação e 
direitos humanos. 

Encerramento de atividades da IV Oficina de 
Redes – Avaliando processos
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3. Lições aprendidas_

As considerações aqui apresentadas são a síntese das análises e dos debates realizados durante 
a IV Oficina de Redes.

A metodologia utilizada na avaliação combinou três dimensões analíticas que refletiam 
questões centrais presentes no objetivo geral do projeto que foi assim formulado: promover o 
respeito aos direitos humanos no Brasil, fortalecendo o protagonismo de redes e articulações 
de organizações da sociedade civil que trabalham nesse campo. A proposta é impulsionar a 
estrutura e o desenvolvimento institucional dessas redes e articulações, capacitando-as sobre 
estratégias eficientes de comunicação e difusão de informações para expandir o impacto de 
suas ações e o compromisso com a promoção dos direitos humanos. Para tanto, o projeto vai 
viabilizar oficinas temáticas sobre comunicação estratégica para redes de organizações que 
tenham como linha de ação a defesa dos direitos humanos, além de promover maior articulação 
e visibilidade desses atores.

Assim sendo, foram trabalhadas as seguintes dimensões:

• Os conteúdos das ações de comunicação;

• O público-alvo a quem se direcionavam as ações;

• O diálogo estabelecido no processo com as demais redes e organizações de direitos 
humanos.

Participantes em último dia IV Oficina de 
Redes – Avaliando Processos
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No que se refere aos conteúdos das ações de comunicação, a questão central a ser analisada se 
referiu aos modos de sua construção, as dificuldades enfrentadas e os aprendizados durante o 
processo. 

O primeiro ponto destacado foi o fato de que em função da grande diversidade de redes e 
organizações envolvidas, a elaboração do conteúdo das ações de comunicação enfrentou 
questões como a distância física entre os (as) integrantes das redes e a dificuldade para a 
realização de encontros presenciais. “Tivemos um grande desafio ao construir as campanhas 
sem que os nossos conteúdos parecessem fragmentados”, relatou um dos participantes. Além 
disso foi importante considerar que por dentro de cada uma das redes havia organizações, 
grupos e coletivos que tinham suas próprias metodologias e os vários recortes de modos de 
incidência político–social, sociocultural e econômico. Contudo, como afirmou outro participante 
“este problema foi superado na medida em que se compreendeu que havia um objetivo comum 
em todas as redes e que o lugar aonde queríamos chegar era maior do que divergências que 
poderiam nos dividir”.

Outro elemento da complexidade no processo de produção de conteúdos foi o fato de que 
todas as redes trabalharam com contrainformação, apresentando uma alternativa ao discurso 
hegemônico produzido pelas grandes mídias, fazendo com que fosse necessário superar as 
barreiras impostas pela imprensa dominante.

O modo como o projeto Fortalecendo Redes foi concebido, ao dar centralidade às ações de 
comunicação e investir na formação e troca de experiências entre integrantes das redes que já 
atuavam na produção e difusão de informações e conhecimentos, foi ressaltado como sendo 
bastante positivo, pois permitiu que os planos comunicacionais fossem desenvolvidos de modo 
mais ágil e qualificado. O acesso e a contribuição de especialistas tanto nas questões relativas à 
comunicação quanto aos temas tratados pelas redes também foi um fator muito importante na 
construção dos conteúdos, bem como sua adequação aos públicos-alvo.

Com relação à segunda dimensão, os públicos-alvo, o foco estava na análise dos grupos sociais 
com quem as organizações e entidades dialogam. De acordo com as reflexões apresentadas, 
cada uma das redes conseguiu atingir tanto seu ciclo de abrangência sócio política mais 
ampliado, quanto grupos e pessoas que estão nos âmbitos locais em que atuam. No que se 
refere a esse último, foi ressaltado que sua composição é extremamente diversa no que diz 
respeito às questões socioeconômicas (estrutura organizativa, atividades de trabalho, etc.) e a 
localização geográfica, por estarem mais próximos dos grandes centros urbanos ou em áreas 
rurais. Foi ressaltado que a juventude foi um público comum a todas as ações comunicativas das 
redes. Vários(as) participantes destacaram, também, que “uma das conquistas mais importantes 
da efetivação dos planos de comunicação desenvolvidos pelas redes foi terem conseguido 
pautar temas ‘tabu’, que incomodam e mexem com a lógica do status quo, do dominante em 
nossa sociedade”.

Para atingir seu público-alvo, as redes enfrentaram algumas dificuldades como a distância entre os 
membros e as bases das distintas organizações que compõem cada organização e entidade, além 
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de possuírem, em muitas vezes, uma equipe reduzida, uma infraestrutura limitada e, sobretudo, 
um contexto adverso à defesa dos direitos humanos. Sobre o acesso à informação produzida pelas 
redes, foi ressaltada a importância de se manter a produção de materiais impressos para atingir e 
dialogar com grandes segmentos da população que não têm acesso à internet.

Por fim, no tocante à relação das redes com outras organizações que promovem lutas em 
defesa dos direitos humanos, foi destacada a importância do fortalecimento da articulação 
com movimentos e redes mais alinhadas às suas perspectivas. Porém, eles (as) apontaram 
a necessidade de manter o diálogo com entidades e grupos não tão próximos a suas ações 
como sindicatos, governos e igrejas cristãs e neopentecostais, por exemplo, para ampliar a 
abrangência e a efetividade de suas campanhas.

O grupo também destacou a importância de se manter, para além das atividades propostas pelo 
Fundo Brasil, o contato entre as entidades e movimentos participantes do projeto para, assim, 
expandir as pautas, diversificando-as, e potencializando suas campanhas de comunicação.

Um dos participantes apontou como desafio o aprofundamento das relações entre as próprias 
redes de defesa de direitos humanos, pois para ele  “se nós somarmos e consolidarmos este 
nosso tecido de relação social de movimentos e redes, podemos construir uma força social e 
política conjunta para transformar a situação dos direitos humanos no Brasil”. Nessa mesma 
linha de argumentação, uma participante afiançou que é fundamental a superação de divisões 
e fragmentações de movimentos sociais e sindicais: “precisamos ter unidade em nossa 
comunicação e caminhar para que os meios de comunicação evidenciem as nossas pautas”. 
Foi destacado ainda que o contexto de acirramento com as ações explícitas dos setores mais 
conservadores estimula que os grupos progressistas dialoguem entre si. 

Nesse sentido, ao se pensar nas perspectivas de articulação destes grupos, foi apontado como 
um desafio importante a aplicação, dentro de cada uma das redes e organizações, dos temas e 
questões tratados por todas elas. Um dos pontos altos do projeto “Fortalecendo o protagonismo 
de redes e articulações na promoção de direitos humanos no Brasil” foi, na opinião de todas 
as pessoas presentes, o encontro, as trocas e o fortalecimento das articulações entre redes e 
organizações que atuam em diferentes campos da defesa, proteção e promoção dos direitos 
humanos no Brasil.

Durante IV Oficina de Redes, grupos 
discutem sobre campanhas de comunicação
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Do ponto de vista do Fundo Brasil de Direitos Humanos, o projeto “Fortalecendo o protagonismo 
de redes e articulações na promoção de direitos humanos no Brasil”, foi planejado para oferecer 
às redes estratégias de comunicação e a consciência de que, cada vez mais, informar com 
eficiência é o caminho a se seguir. O debate sobre comunicação e direitos humanos precisa 
ser feito a partir de uma realidade ainda não superada: a sociedade, de uma maneira geral, 
não compreende a atuação das organizações e dos indivíduos que atuam na defesa da justiça 
social. Esta falta de compreensão tem relação direta com a hegemonia conservadora dos meios 
de comunicação, o que tem como consequência a falta de espaço para as informações sobre 
direitos humanos. Mas não é apenas isso. A falta de compreensão também está ligada ao fato 
de que a comunicação ainda não está no centro das estratégias dos defensores e defensoras de 
direitos humanos no Brasil. 

A partir desta análise, o principal objetivo do projeto do Fundo Brasil foi ampliar o alcance 
das ações de comunicação das redes e, assim, garantir os direitos já adquiridos e avançar 
nas conquistas ainda necessárias. Isso ocorreu por meio do fortalecimento das redes e da 
capacitação de seus(suas) integrantes. 

Se por um lado,  é essencial que a sociedade conheça o trabalho dos(as) ativistas e entenda 
que as ações protagonizadas por eles(as) não beneficiam apenas pequenos grupos e sim toda 
a população, por outro, a comunicação precisa ser elevada à categoria de pilar estruturante 
das organizações de defesa dos direitos humanos. A sociedade civil organizada deve encarar a 
comunicação, neste sentido, como estratégia central de atuação e não apenas como uma das 
bandeiras defendidas.

O Fundo Brasil de Direitos Humanos considera como resultado importante do projeto 
a qualificação, por parte das redes e organizações, nas várias técnicas de informação e 
comunicação com ferramentas que ampliem a mobilização social em torno das causas de 
direitos humanos, incluindo aqui a luta para a promoção do direito à comunicação. 

Outro elemento importante foi a construção de estratégias como o fortalecimento da relação 
com órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública, bem como tentar pautar a mídia 
com histórias relevantes e sempre levar em conta as características do público que receberá as 
informações.

Por fim, ressalta ainda a compreensão coletiva sobre o fundamental investimento na 
comunicação institucional e a adoção de práticas de transparência como regra para todas as 
ações.

Em síntese, a capacitação proporcionada por iniciativas como o projeto “Fortalecendo o 
protagonismo de redes e articulações na promoção de direitos humanos no Brasil” visa um 
passo a mais do que o proporcionado pela reflexão sobre a importância da participação dos 
movimentos populares nos meios de comunicação. Ou seja, mais que participar é urgente 
comunicar.
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Enfrentamento ao genocídio da juventude negra 
• Articulação Política de Juventudes Negras
• Círculo Palmarino
• Fejunes - Fórum Estadual de Juventude Negra do Espirito Santo
• Monabantu - Movimento Nacional Pelo Povo Bantu
• Renajoc - Rede Nacional de Adolescentes e Jovens 

Comunicadores
• Rede de Jovens do Nordeste

Enfrentamento à violência contra as mulheres e a população LGBT 
(feminicídio, lesbofobia, homofobia e transfobia) 

• Articulação de Mulheres Negras Brasileiras – AMNB
• Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais - ABGLT
• Coletivo de Mulheres Negras Louva Deusas
• Movimento de Mulheres Camponesas - MMC

Promoção do direito à cidade (impactos dos megaeventos esportivos) 
• ANCOP - Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa

Proteção de defensores de direitos humanos 
• Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social 
• Movimento Nacional de Direitos Humanos 
• Plataforma Dhesca Brasil
• Justiça Global

Defesa do direito à terra e ao território (comunidades quilombolas e 
povos indígenas) 

• APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
• CONAQ - Coordenação Nacional das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas

| REDES PARTICIPANTES |
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Instituidores
Abdias do Nascimento (1914-2011)
Margarida Genevois 

Dom Pedro Casaldáliga
Rose Marie Muraro (1930-2014)

Conselho Curador
Gersem Luciano Baniwa - Presidente
Átila Roque
Denise Dora 
Jacqueline Pitanguy 
Jorge Eduardo Durão
Juana Kweitel
Jurema Werneck

Kenarik Boujikian Felippe
Letícia Sabatella
Mafoane Odara
Marcos José Pereira da Silva
Sérgio Haddad
Sueli Carneiro
Veriano Terto

Conselho Fiscal
Marcos Fuchs - Presidente
Mário Monzoni - Vice-Presidente
Rubens Naves 
Werner Fuchs

Diretoria
Jorge Eduardo Durão - Diretor Presidente
Marcos José Pereira da Silva - Diretor vice-presidente de Finanças
Denise Dora - Diretora vice-presidente de Formação
Átila Roque - Diretor vice-presidente de Projetos

Equipe
Ana Valéria Araújo - Coordenadora Executiva
Ana Carolina Henriques - Analista de Projetos
Célia Elizabete F. da Luz - Auxiliar de Limpeza
Cristina Camargo - Assessora de Comunicação
Débora Borges - Assessora de Comunicação
Gislene Aniceto - Coordenadora Administrativa e Financeira
Kézia Marques - Coordenadora de mobilização de recursos
Maíra Junqueira - Coordenadora de Desenvolvimento Institucional
Maria Chiriano - Assistente de projetos 
Mayk Cardoso - Analista Financeiro 
Nadia Barbieri - Assistente Administrativa II
Taciana Gouveia - Coordenadora de Projetos                    
Thamara de Carvalho - Auxiliar de mobilização de recursos
Giovanna Gundim - Estagiária de mobilização de recursos

| QUEM SOMOS |



São Paulo, 02 de abril de 2015.
Ana Valéria Araújo

Coordenadora Executiva

Rua Santa Isabel, 137 - Conjunto 42
São Paulo, SP - 01221-010 - Brasil

Tel. +55 11 3256-7852
comunicacao@fundodireitoshumanos.org.br

www.fundodireitoshumanos.org.br
facebook.com/fundobrasil

twitter.com/fundobrasil



23Relatório | 



AF-4 O�cina de Redes_Cartilha 21x28.indd   2 20/10/14   14:56


