2) 1ª Oficina de Redes (2ª e 3ª edições)
A "1ª Oficina de Redes - Comunicação e direitos humanos" teve como objetivo a
construção coletiva de um plano de comunicação para cada temática definida no
projeto. Conforme explicado no relatório anterior, essa foi uma estratégia adotada pelo
Fundo Brasil para garantir maior efetividade dos kits de produtos que nos prontificamos
a executar a partir de cada oficina.
Do ponto de vista da metodologia, avaliamos que seria mais produtivo trabalhar a
elaboração do plano em oficinas com um número menor de pessoas em cada formação.
Levando em consideração que o processo de articulação com as redes de direitos
humanos se consolidou a partir da dinâmica de organização política das mesmas. A
primeira edição, já relatada anteriormente, reuniu integrantes de grupos de direitos
humanos que atuam no enfrentamento ao genocídio da juventude negra, em novembro
de 2013, no Rio de Janeiro.
As segunda e a terceira, das quais tratamos neste relatório, foram realizadas em
dezembro de 2013, no Centro de Formação Sagrada Família, em São Paulo, e em abril de
2014, no Centro Cultural de Brasília. No final do ano passado, o Fundo Brasil convidou
para a atividade redes que atuam no enfrentamento à violência contra as mulheres e a
população LGBT (feminicídio, lesbofobia, homofobia e transfobia); na proteção de
defensores de direitos humanos ameaçados de morte; e na promoção do direito à
cidade (impactos adversos da realização de megaeventos esportivos no Brasil). Em
Brasília, participaram representantes de comunidades quilombolas e de povos indígenas
tendo como tema transversal a defesa do direito à terra e ao território.
Produto da primeira edição da oficina, a "Cartilha de Comunicação - Reflexões e
diretrizes para a construção de plano de comunicação relacionado a direitos humanos"
foi distribuída a todos os participantes das outras duas edições do evento, conforme
previsto. Com a impressão de 200 cópias, a cartilha serviu como roteiro que permitiu
que os (as) integrantes das redes pensassem em alternativas para dar visibilidade às
causas defendidas.

Todos os demais materiais produzidos para a primeira edição - cadernos, crachás e certificados tiveram apenas local e data alterados, mantendo uma identidade visual única para os encontros.
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Rodas de conversa
Todas edições da "1ª Oficina de Redes" contaram com uma roda de conversa com
objetivo de contextualizar politicamente o tema do evento. Na segunda edição,
realizada em São Paulo, este momento reuniu ainda os participantes do  Encontro de
Projetos", conforme relatado anteriormente (página 8 deste relatório).
Na terceira edição, em Brasília, a abertura da oficina também foi realizada pela
coordenadora executiva da Fundação Brasil de Direitos Humanos, Ana Valéria Araújo,
que apresentou o trabalho da fundação e esse projeto específico, realizado com o
patrocínio da Petrobras. Na sequência, foi iniciado o debate com o tema Direito à
Comunicação, mediado pela facilitadora da oficina, Verenilde Santos Pereira.
Representante da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a indígena Sônia
Guajajara falou sobre como a comunicação pode fortalecer as mobilizações a favor dos
povos indígenas e ressaltou o apoio da sociedade em geral à causa, por meio da
internet. Mas apontou os desafios enfrentados em função de leis e normas que
legalizam a exploração de recursos em seus territórios. Sônia destacou que, para os
povos indígenas, o direito à terra não é apenas constitucional, é também, "originário.
Já o articulador político da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades
Negras Rurais e Quilombolas (Conaq), Denildo Rodrigues apontou que, apesar de
existirem mais de quatro mil comunidades quilombolas no país, apenas pouco mais de
duas mil possuem titulação de suas terras. Para ele, é importante difundir informações
sobre as violências e ilegalidades que acontecem nessas áreas.
Raul do Valle, advogado do Instituto Socioambiental vê na comunicação um dos
caminhos para garantir os direitos conquistados por indígenas e quilombolas na
Constituição de 1988. Para ele, o desafio é se contrapor ao discurso dominante que trata
setores do agronegócio e latifundiários como produtores rurais, e os indígenas e
quilombolas como "invasores" e defensores de um modo de vida "antigo". Nesse
sentido, é preciso mostrar à sociedade que a luta é por direitos, não por privilégios.
Luciano Nascimento, do Intervozes, deu um panorama sobre a forma como as questões
relacionadas a indígenas e quilombolas são veiculadas na mídia. Segundo ele,
desconstruir imagens caricaturais ou estereotipadas é urgente, e as redes sociais na
internet podem ser espaços para isso. A democratização dos meios de produção e
difusão de informação no Brasil também foi apontada como um desafio nesse contexto.
Após as exposições, os (as) demais participantes quilombolas e indígenas relataram as
condições de suas comunidades, tanto no que concerne à (não) regularização fundiária,
quanto às dificuldades de comunicação entre as próprias comunidades, muitas vezes
distantes umas das outras e/ou de centros urbanos.
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Metodologia
Nos últimos dois encontros realizados pelas redes, o Fundo Brasil apostou em uma
metodologia que incluiu, além da roda de conversa, exposições conceituais e técnicas,
trabalho em grupos e plenárias que oportunizaram o debate entre os participantes.

Em São Paulo, após a roda de conversa que abriu o evento, realizada na manhã do dia 4
de dezembro, a assessora de projetos do Fundo Brasil, Élida Miranda, apresentou o
programa da oficina e passou a condução metodológica à facilitadora Michelle Prazeres.
Michelle iniciou a oficina abordando o contexto histórico sob o qual as organizações
sociais atuam, da década 1960 aos anos 2000, da clandestinidade à visibilidade. Essa
transição, muitas vezes, cria uma separação entre o lado político da organização e a
comunicação, vista de forma instrumental, operacional. Para ela é necessário tornar
essa relação orgânica. A comunicação não deve ser uma ação do plano político, mas a
própria ação política. É hora de comunicar para mobilizar.
A facilitadora tratou ainda dos desafios de linguagem para alcançar um público mais
amplo. É preciso conhecer o cenário para saber incidir e avaliar de que forma serão
travados os diálogos com a sociedade em geral. É necessário que se pense, por exemplo,
como se relacionar (ou não) com a mídia tradicional. Ela, destacou ainda que a partir do
momento que as organizações constroem suas mídias próprias (site canais de TV na
internet) é fundamental também entrar no debate da democratização da Comunicação.
Após a apresentação, foi aberto o espaço para o debate e troca de experiências.
Na sequência, para iniciar a construção do plano de comunicação, os grupos foram
divididos nas seguintes temáticas: enfrentamento à violência contra as mulheres e a
população LGBT (feminicídio, lesbofobia, homofobia e transfobia); proteção de
defensores de direitos humanos ameaçados de morte; e na promoção do direito à
cidade (impactos adversos da realização de megaeventos esportivos no Brasil).
No decorrer do dia seguinte, as redes alternaram momentos em grupo e em plenária,
concluindo, assim, a construção dos três diferentes planos de comunicação previstos.
No último dia de evento, ocorreu uma apresentação dos planos para os integrantes de
projetos apoiados pelo Fundo Brasil que participavam do encontro já relatado
anteriormente (página 9 deste relatório). Finalizado esse processo, a facilitadora prestou
atendimento personalizado para cada um dos grupos, com foco na execução das ações
previstas nos planos. Confira, a seguir, os participantes desta edição.
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Participantes da 1ª Oficina de Redes
(2ª edição)
São Paulo, dezembro 2013

Enfrentamento à violência contra as mulheres e a população LGBT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andreia Silveira - Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) Rio Grande do Sul
Jackeline Aparecida Ferreira Romio - Blog Banho de Assento e
Coletivo Louva Deusas - São Paulo
Jaqueline Fernandes de Souza Silva - Pretas Candangas /Brasília
Márcio da Silveira Marins - Associação Brasileira de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) - Paraná
Nilza da Silva Iraci - Articulação de Mulheres Negras Brasileiras 
AMNB /São Paulo
Priscilla Caroline de Sousa Brito - Articulação de Mulheres
Brasileiras  AMB/ Brasília

Proteção de defensores/defensoras de direitos humanos ameaçados
de morte:
7.
8.
9.
10.
11.

Anderson Luiz Moreira- Plataforma Dhesca - Paraná
Ana Claudia Silva Mielke  Intervozes - São Paulo
Glaucia Almeida Marinho - Justiça Global - Rio de Janeiro
Iara Gomes de Moura  Intervozes- Rio de Janeiro
Rildo Marques de Oliveira - Movimento Nacional de Direitos
Humanos (MNDH) - São Paulo
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Participantes da 1ª Oficina de Redes
(2ª edição)
São Paulo, dezembro 2013
(continuação)
Promoção do direito à cidade (impactos adversos da realização de
megaeventos esportivos):
12. Fernando Campos Costa - Comitê Popular da Copa de Porto Alegre
13. Katia Cilene Marko Andreuchetti - Comitê Popular da Copa de
Porto Alegre
14. Pedro Rocha de Oliveira - Comitê Popular da Copa de Porto Alegre
15. Rafael Reis Bittencourt - Comitê Popular da Copa de Belo
Horizonte
16. Roger Quentin Pires - Comitê Popular da Copa de Fortaleza
Observadores/colaboradores
17. Priscila Ferreira Romio - Blog Banho de Assento e Coletivo Louva
Deusas - São Paulo
18. Benedito Barbosa - Dito - Comitê Popular da Copa de São Paulo
19. Vanessa Santos da Silva - Comitê Popular da Copa de São Paulo
Representantes do Fundo Brasil:
Cargos/funções referem-s à época do evento. No final deste documento há uma lista
atualizada da equipe.

Ana Valéria Araújo, coordenadora executiva
Claudio Garavatti, supervisor administrativo
Débora Borges, assessora de Comunicação
Elena Grosbaum, assessora para desenvolvimento de parceiras
Élida Miranda, assessora de Projetos
Maíra Junqueira, coordenadora de Projetos
Ângelo Lambert, estagiário de desenvolvimento de parceria
Facilitadora: Michelle Prazeres
Sistematizadora: Isabel Pato
Fotógrafo voluntário: Otavio Valle
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Em Brasília, também após a roda de conversa que abriu o evento, na manhã do dia 10 de
abril, a coordenadora executiva do Fundo Brasil e a assessora de projetos, Élida Miranda,
explicaram aos participantes indígenas e quilombola como se daria a construção do dos
planos de comunicação.
A seguir, a facilitadora Verenilde Santos Pereira fez uma apresentação sobre a
representação dos povos indígenas e quilombolas na mídia. A condução dessa etapa foi
feita a partir de um diagnóstico prévio do grupo participante e das demandas expostas
no debate da manhã.
Após as discussões sobre o contexto político, econômico, histórico e midiático foram
iniciadas as atividades dos dois grupos, indígenas e quilombolas, para elaboração dos
planos de comunicação
No segundo dia, a facilitadora fez uma apresentação sobre produção das notícias, fontes
de informação/documentação, público alvo, linguagem e o poder da imagem pensada
como signo. Para materializar as informações, o grupo trabalhou com material empírico
(reportagem de revistas, documentário, ensaio fotográfico).
No decorrer do dia, os participantes alternaram o trabalho em grupo com plenárias
coletivas, contando com a participação da facilitadora para auxiliá-los (as) em
determinados pontos do plano.
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Um diferencial desta edição foi a participação virtual, via Skype, de Gislene Aniceto e
Mayk Cardoso, da equipe Financeira do Fundo Brasil. A dupla prestou assessoria nos
quesitos orçamento e execução financeira das atividades de comunicação.
O encerramento da oficina estava previsto para o final da manhã do dia seguinte, 12 de
abril, quando os dois grupos realizaram os últimos ajustes nos planos de comunicação,
apresentariam o trabalho um ao outro e fariam a avaliação do evento. No entanto, às
18h do dia 11, os planos estavam consolidados. Em consenso, representantes do Fundo
Brasil, participantes e facilitadora decidiram prolongar por mais duas horas os trabalhos
naquele dia, antecipando a finalização da oficina.

Participantes da 1ª Oficina de Redes
(3ª edição)
Brasília, abril de 2014

Representantes de povos indígenas:
1. Erick Marques Polidoro Apolinário - Conselho dos Povos de MS/ Aty
Guasu e Terena  Mato Grosso do Sul
2. Lucas Mathias dos Santos Cabaña - Arpinsul - Articulação dos povos
Indígenas da região Sul - Paraná
3. Marcivania Massa Menezes - Coordenação das organizações
Indígenas da Amazônia (Coiab)- Amazonas
4. Paulino Montejo - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)
Distrito Federal
5. Renato da Silva Filho - APOINME/APIB - Ceará
6. Sônia Bone de Sousa Silva Santos Guajajara (APIB)- Maranhão
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Participantes da 1ª Oficina de Redes
(3ª edição)
Brasília, abril de 2014
(Continuação)

Representantes de comunidades quilombola
7. Adalmir José da Silva - Coordenação Nacional de Articulação das
comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) - Pernambuco
8. Denildo Rodrigues de Moraes - Conaq- Distrito Federal
9. Isabela da Cruz - Federação Quilombola do Paraná (FECOQUI-PR) e
Rede de Mulheres Negras - Paraná
10. Núbia Cristina Santana de Souza, Conaq - Amapá
11. Rejane Maria de Oliveira, Conaq - Rio de Janeiro
12. Sandra Maria da Silva Andrade, Conaq  Minas Gerais

Outros convidados
13. Luciano Nascimento, Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação
Social
14. Raul Valle, ISA - Instituto Socioambiental
Representantes do Fundo Brasil:
Ana Valéria Araújo, coordenadora executiva
Débora Borges, assessora de Comunicação
Élida Miranda, assessora de Projetos
Gislene Aniceto - Analista Administrativo e Financeiro (via Skype)
Mayk Cardoso - Analista Financeiro (via Skype)
Facilitadora: Verenilde Pereira
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