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Resumo 
 
Estudo sobre a comunicação em três organizações não governamentais de Curitiba-PR 
que se originaram em movimentos sociais, fundadas nas décadas de 1970, 1980 e 1990. 
Os objetivos da pesquisa compreenderam encontrar técnicas de comunicação utilizadas 
para se relacionarem com seus públicos e o papel desempenhado pelo comunicador 
nessas organizações. A metodologia empregada valeu-se de estudo de casos múltiplos, 
que incluiu como técnicas de busca de dados a pesquisa documental, bibliográfica e a 
realização entrevistas com líderes, fundadores e comunicadores das organizações 
estudadas. Como marco teórico buscou-se nos estudos de comunicação popular 
alternativa o embasamento para situar as análises realizadas. Dentre os resultados 
alcançados descobriu-se que, timidamente, há um avanço para o uso de técnicas de 
comunicação profissionalizadas e uma busca por um profissional que detenha a 
formação técnica, mas que antes de tudo esteja engajado, comprometido com as causas 
da organização. 
 
Palavras-chave: técnicas de comunicação em ONGs, papel do comunicador nas ONGs, 
comunicação alternativa e popular, profissionalização da comunicação nas ONGs. 



 

 

13 

 

Resumen 
 
Estudio sobre la comunicación en tres organizaciones no gubernamentales de Curitiba-
PR que se originaron en movimientos sociales, fundadas en las décadas de 1970 - 1980 
- 1990. 
Los objetivos de la investigación comprenderán el encuentro de técnicas de 
comunicación utilizadas  con su público y con el rol desempenhado por el comunicador 
en esas organizaciones.  La metodología empleada se valió del estudio de múltiples 
casos, que incluyó como técnicas de búsqueda de datos la investigación em 
documentos, bibliografías y la realización de entrevistas con líderes, fundadores y 
comunicadores de las organizaciones estudiadas. 
Como marco teórico se busco en estudios de comunicación popular alternativa desde 
sus bases para situar los análisis realizados. Entre los resultados alcanzados se descubrió 
que, timidamente, hay un avance en el uso de técnicas de comunicación 
profesionalizadas y una búsqueda por un profesional que adquiera la formación técnica, 
pero que antes de todo, estea completamente comprometido con las causas de la 
organización. 
  
 
Palabras claves: técnicas de comunicación en ONGs, rol del comunicador en las ONGs, 
comunicación alternativa y popular, profesionalización de la comunicación en las 
ONGs. 
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Abstract 
 
 
Study about communication on three non-governmental organizations of Curitiba-PR 
which were originated in social movements, founded in the decades of 1970, 1980 and 
1990. The objective of this search was to find techniques of communication used to 
connect with their public and the role work of the communicator in such organizations. 
The methodology used was the study of multiple cases, which included as techniques of 
data search: the documentary and literature research, and  interviews with leaders, 
founders and communicators of the studied organizations. The concepts of popular and 
alternative communication were used as theoretical basis at the analyses performed. 
Among the results, it was found, tentatively, there is a breakthrough for the use of 
professional communication techniques  and the seeking for a professional who 
possesses  the technical training, and most importantly, prior to that, this professional is 
engaged, committed with the causes of organization. 
 
 
Keywords:  communication´s techniques in NGOs, the communicator work in NGOs, 
alternative and popular communication, the professionalization of communication in 
NGOs 
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Introdução 
 
 Organizações não governamentais que se originaram de movimentos sociais 

vindo de mobilizações dos anos 1970, 1980 e 1990 passaram por profundas 

transformações, principalmente motivadas pela mudança no contexto social brasileiro. 

De uma ditadura abriu-se um governo democrático que criou uma constituição com 

tendências sociais sob um governo liberal. De financiamentos intensivos de agências 

internacionais, preocupadas com os direcionamentos políticos e sociais do país, passou-

se a um Estado-parceiro e investidor nas mais diversas formas de satisfação de 

demandas sociais: moradia, etnicidade, direitos humanos, minorias, etc. E nessas 

transformações os processos comunicacionais foram se alterando também, 

acompanhando necessidades prementes e costumes arraigados. Esse cenário repleto de 

desafios, de contradições e mutações mostrou-se campo rico para a busca de algumas 

respostas relativas ao posicionamento dessas organizações frente as estratégias de 

comunicação ao seu dispor e mais, do papel de profissionais de comunicação inseridos 

nesses grupos. Um leque variado de possibilidades e combinações nasce dessas 

questões.  

 É com o olhar sob esse cenário, focando prioritariamente nas decisões internas a 

essas organizações e, por meio da análise das opções comunicacionais e das funções 

desempenhadas pelos seus comunicadores que a pesquisa tentou responder a questão 

principal: dentre os diversos procedimentos de comunicação pelos quais as 

organizações não governamentais optam para atingir seus públicos quais são os 

comumente utilizados e como o profissional de comunicação, que está inserido neste 

contexto de planejamento formal dos processos comunicativos, tem desempenhado a 

sua função?  

 A partir do estudo de três organizações não governamentais que se originaram 

de movimentos sociais, fundadas nas três décadas: 1970 – Associação Difusora de 

Treinamentos e Projetos Pedagógicos - Aditepp; 1980 - Centro de Formação Urbano 

Rural Irmã Araújo – Cefuria e 1990 – Central de Notícias dos Direitos das Crianças e 

dos Adolescentes – Ciranda, os objetivos foram de elencar quais as principais técnicas e 

processos de comunicação que estão sendo utilizados pelas ONGs sociais para atingir 

seus públicos e analisar a posição e função desempenhada pelo comunicador inserido 

nessas organizações. 

 Dentre os objetivos específicos listados pelo projeto desse estudo estavam: 
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 - Estabelecer quais as técnicas e processos de comunicação as ONGs sociais 1 estão 

utilizando para comunicar-se com seus públicos específicos e como se fazem essas 

escolhas; 

- Encontrar os públicos prioritários que são o objetivo de alcance dessas táticas e 

práticas de comunicação selecionadas pelas ONGs; 

- Analisar a função, imagem e posição social desempenhada pelo comunicador e traçar 

um perfil comum de atuação nessas organizações. 

 Como qualquer pesquisa qualitativa, é comum esbarrarmos com algumas 

descobertas que provocam leve desvio no que se propõe de início. As descobertas 

realizadas nesse estudo indicaram uma importância maior em relação ao que acontece 

dentro das organizações sobre a comunicação do que o que é visto por fora. E como 

havia a necessidade de se focar em uma abordagem a fim de se conseguir a 

profundidade necessária, optou-se por entender os procedimentos de comunicação e a 

visão existente sobre o profissional de comunicação de dentro das organizações, de 

quem está inserido no contexto do dia-a-dia das mesmas. 

 Nessa busca pelos principais formatos de comunicação utilizados pelas ONGs 

sociais e pelo perfil comum do profissional de comunicação inserido nessas 

organizações tinha-se como possibilidades de respostas algumas tendências, baseadas 

no que foi visto anteriormente do cenário que se mostrava na bibliografia. Entre as 

hipóteses aventadas nesta pesquisa estavam a possibilidade de que as organizações 

estariam se posicionando de mane ira ativa na busca das mais variadas táticas de 

comunicação para atingir seus públicos específicos. E nessa busca acreditava-se que não 

se abriu mão do uso das estratégias de comunicação alternativas utilizadas amplamente 

no passado. Os formatos alternativos ainda estariam presentes no dia-a-dia dos 

processos de divulgação e serviriam como complementaridade de outras formas de 

comunicação. Além disso, se sugeriria que estava acontecendo uma aproximação mais 

estreita com os meios de comunicação de massa por meio do desenvolvimento de ações 

de assessoria de imprensa e de oferecimento de capacitação as equipes de jornalismo 

existentes nos meios de comunicação de massa. Essa aproximação poderia estar sendo 

realizada pela necessidade de legitimação das ações das organizações não 

governamentais e por uma cobrança maior, por parte da sociedade, em relação a postura 

dos meios de comunicação de massa. Mais recentemente, poderia-se dizer que as 

                                                 
1 Que têm sua origem em Movimentos Sociais. 
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organizações estão apropriando-se das técnicas de comunicação dirigida para 

relacionar-se com seus públicos específicos de maneira direta e personalizada, 

trabalhando com o ferramental oferecido pelos conceitos de Relações Públicas. Por fim, 

neste cenário, o profissional de comunicação poderia exercer função decisiva no 

planejamento e elaboração de planos de comunicação e em relação as escolhas das 

técnicas a serem utilizadas em cada formato de divulgação. Esse profissional, inserido 

em uma organização não governamental, seria o responsável principal por formalizar e 

estabelecer diretrizes de comunicação construídas para atingir seus públicos. Uma das 

funções, então, seria o de se colocar como o mentor das práticas comunicacionais a 

serem utilizadas em cada caso e como ponte de contato entre os públicos específicos, 

como os jornalistas dos meios de comunicação de massa ou os grupos-alvo de suas 

atividades. Dentre essas funções exercidas pelo comunicador, poderíamos encontrar 

também a de consultor em comunicação que se realiza a partir da sua preparação técnica 

e do aprofundado conhecimento das necessidades comunicacionais da ONG. Essa 

função acabaria por promover um trabalho de conscientização frente aos colaboradores 

internos da organização, aos seus públicos e às equipes de comunicadores integrantes 

dos veículos de comunicação de massa. 

 A abertura para um governo democrático impulsionou a institucionalização de 

muitos movimentos e a proliferação de outras entidades, como as ONGs ou 

Organizações Não-Governamentais. Essa institucionalização trouxe demandas 

diferenciadas.  Entre elas, a necessidade de se manter financeiramente e, a partir daí, 

procurar apoio para suas atividades. Os investimentos de fundações do exterior, comuns 

na década de 1970, passaram a rarear e a busca por verbas no Estado foi uma das saídas 

encontradas. E essa parceria com o Estado e a “competição” com outras organizações 

por esses apoios exigiu posicionamentos mais profissionais e o estabelecimento de 

procedimentos legais como a confecção de relatórios de prestação de contas, criação de 

metodologias de trabalho e satisfação de prerrogativas dos órgãos financiadores, entre 

outros. 

 Com essas novas relações, essas organizações, que comumente optavam por 

estabelecer formas de comunicação alternativas com seus públicos, acabam por 

encontrar novas estratégias para sensibilizar a sociedade para as suas temáticas de 

trabalho e atingir seus públicos de interesse. A relação com a imprensa também acaba 

se modificando, pois essa decisão por estabelecer formas alternativas de comunicação 

também foi motivada pelo posicionamento tomado pelos meios de comunicação de 
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massa que desfavoreciam as pautas vindas dessas organizações não publicando ou 

fazendo-o sob um viés quase sempre parcial.  

 Na atualidade essa imprensa tem sido cobrada por esses novos movimentos 

institucionalizados e pela própria sociedade a admitir uma postura mais pluralista, mais 

democrática, mais consciente do seu papel social. Pode acontecer, a partir daí, uma 

aproximação gradual das ONGs (as que se originaram em Movimentos Sociais) com as 

equipes que trabalham nos meios de comunicação de massa. Há, ainda, organizações 

que foram formadas com o objetivo de facilitar essa aproximação das ONGs com a 

imprensa ou mesmo para auxiliar no planejamento de estratégias de comunicação 

adequadas a cada necessidade. 

 Dentro dessa configuração de investimento em processos comunicacionais 

planejados e mais formais encontra-se a necessidade de buscar profissionais que 

dominem as técnicas de relacionamento com a imprensa e que saibam quais as melhores 

ferramentas que podem ser utilizadas em cada situação. Muitos desses profissionais 

podem ser jornalistas que, por entenderem a lógica dos grandes veículos, facilitam essa 

aproximação. Em outros casos, o Relações Públicas pode estar exercendo a função que 

originalmente exerceria em uma organização do mercado, atuando nas várias frentes 

que envolvem o atingimento dos públicos específicos da organização não 

governamental.  

Esse trabalho se justifica a partir desse cenário, no qual as organizações não 

governamentais tiveram que suplantar, nos últimos anos, diversos desafios impostos 

pela nova forma de governo, pela globalização e pela demanda da própria sociedade. 

Por ser uma área dinâmica e em constantes transformações, os estudos na área 

que estão sendo realizados mostram esse construir no presente. Assim, podemos 

entender que torna-se importante contribuir com mais uma visão do cenário que ora se 

constrói. Em breve se poderá entender um pouco mais sobre as funções cumpridas pelo 

comunicador nessa busca por uma formalização dos processos de comunicação 

realizada pelas organizações não governamentais. Saber como se dá essa nova “missão” 

do comunicador social pode levantar novas idéias da própria posição desse indivíduo na 

sociedade.  

Uma outra questão que pode ser levantada a partir deste estudo é a avaliação da 

preparação desses profissionais para essa nova forma de atuação. Uma análise do 

desempenho deles nas organizações não governamentais fornece justificativas e novos 

dados às estruturas curriculares nas diversas faculdades de comunicação, contribuindo 
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para a implantação de disciplinas e procedimentos pedagógicos mais voltados para o 

trabalho nesse campo. Os resultados aqui apresentados podem trazer também estímulo a 

novas pesquisas que abarquem a temática sobre o leque das técnicas de comunicação 

que têm sido utilizadas do decorrer da trajetória das ONGs sociais, a posição ocupada 

pelo profissional de comunicação nessa nova área de atuação e os desafios que possam 

estar surgindo com essa configuração.  

 

Metodologia 

Nesta pesquisa utilizou-se a metodologia de Estudo de Casos múltiplos, do tipo 

explanatório (Yin, 2001), pois a intenção era de explicar determinadas técnicas 

utilizadas pelas organizações não governamentais e a função que os comunicadores 

desempenham na consecução dessas estratégias perante seus diversos públicos-alvo. 

Foram escolhidas três organizações não governamentais situadas na cidade de Curitiba-

PR, com objetivos diferentes do ponto de vista da comunicação, do atingimento de seus 

públicos beneficiários – os que são o motivo de seu trabalho -, da imprensa – jornalistas 

– e dos outros que formam o grupo de parceiros, financiadores e opinião pública. As 

trajetórias políticas e históricas dessas organizações estudadas também mostram-se 

diversas e essa característica é útil para projetar a influência que essas abordagens 

diferenciadas dos contextos sociais e dos próprios processos internos podem ter 

exercido na decisão pelas técnicas de comunicação utilizadas. 

Uma das organizações é a ADITEPP – Associação Difusora de Treinamentos e 

Projetos Pedagógicos em Educação Popular. A organização foi fundada em 1972, em 

Curitiba, Paraná e possui como intuito principal desde então oferecer suporte para 

Movimentos Populares a partir da capacitação de lideranças populares, cursos e 

congressos regionais além de trabalhar as questões de gênero.  

A segunda organização é o CEFURIA – Centro de Formação Urbano Rural Irmã 

Araújo, fundado em 1981, que tem como seu principal objetivo fortalecer as 

organizações populares para que possam exercer o protagonismo social e a cidadania. 

A terceira organização não governamental é a Ciranda - Central de Notícias da 

Infância e Adolescência, fundada em 1998 e que tem como missão “contribuir para a 

melhoria da realidade social da infância e da adolescência, estimulando a construção de 

uma cultura comunicacional responsável.”2 Seu objetivo principal é servir de ponte 

                                                 
2 Disponível em: http://www.ciranda.org.br/  
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entre as pautas das organizações que trabalham com a temática da Infância e 

Adolescência e os meios de comunicação de massa.  

A escolha por essas organizações parte do suporte teórico da Teoria dos 

Movimentos Sociais de Maria da Glória Gohn que traça a trajetória de boa parte dos 

movimentos sociais no Brasil e suas características. Como o objetivo é buscar as 

“soluções” criadas em comunicação por organizações que nasceram de demandas 

originadas nos movimentos sociais as três foram escolhidas a partir deste requisito 

numa primeira instância. Originadas a partir de Movimentos Sociais ou fundadas por 

pessoas que pertenciam a Movimentos Sociais, essas organizações serão chamadas de 

ONGs sociais no decorrer do trabalho. O capítulo 1 explicará o motivo para tal.  

Outra razão que explicita a escolha por essas organizações é o contexto em que 

foram fundadas. Como cada uma foi criada em uma década diferente – e isso significa 

situações sócio-políticas e econômicas diferenciadas - isso nos habilitar a enxergar e 

compreender as diversas mudanças no relacionamento com as estratégias utilizadas na 

comunicação e no atingimento de públicos específicos.  

Outra razão pela qua l foi realizada a escolha dessas organizações é que há uma 

linha comum entre suas atividades: as três fornecem assessoria para outras 

organizações, instituições e movimentos sociais em maior ou menor intensidade no dia-

a-dia dos seus trabalhos.  

O estudo de caso auxiliou a encontrar práticas formais de comunicação dentro 

das ONGs, os motivos que levaram a essa busca, quais os colaboradores que estão 

desempenhando o papel de estimuladores desse novo modo de agir, como estas 

estratégias estão sendo utilizadas e para que fim (com quais públicos) e o que se tem 

alcançado a partir dessa maneira de operar. Nessa situação, a escolha pelo estudo de 

caso se justifica, conforme Yin explica: 

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que: 
- investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando 
-os limites do fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” (Yin, 
p.32) 

 
Outro sinal que direcionou a pesquisa para essa metodologia é ela ser focada em 

assunto contemporâneo, quando se pode realizar observação direta dos acontecimentos 

estudados e realizar entrevistas diretamente com os envolvidos.  

Com o intuito de situar a análise sobre pressupostos teóricos coerentes buscou-se 

nos conceitos de comunicação alternativa, popular, interpessoal e dirigida as 
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possibilidades a serem encontradas no campo. Além disso, a pesquisa bibliográfica deu-

nos pistas sobre o perfil do novo comunicador, sendo ele jornalista ou Relações 

Públicas. Partiu-se também de estudos da linha humanista das Relações Públicas para se 

explicar o papel desse comunicador. 

A partir da revisão de literatura delineia-se o caminho que precisa ser seguido e 

pelo qual as evidências observadas na atualidade devem caminhar. Ela trará suporte e 

servirá de cenário para o que foi coletado com o intuito de se chegar a respostas que 

possam estabelecer sinais de uma generalização analítica, traçando paralelos com 

descobertas similares. 

Como bem permite e mesmo exige o Estudo de Caso, foram utilizadas diversas 

outras estratégias de pesquisa para a coleta dos dados. Entre elas, e de maneira inicial, 

foi feita a pesquisa documental. Segundo Gil (2006, p.166), a utilização de documentos 

como fontes possui como vantagem a possibilidade do conhecimento do passado, a 

investigação dos processos de mudança social e cultural, a obtenção de dados com 

menor custo e a obtenção de dados sem o constrangimento dos sujeitos. Para Moreira: 

A análise documental, muito mais do que localizar, identificar, organizar e avaliar 
textos, som e imagem, funciona como expediente eficaz para contextualizar fatos, 
situações, momentos. Consegue dessa maneira introduzir novas perspectivas em 
outros ambientes, sem deixar de respeitar a substância original dos 
documentos.(MOREIRA, 2006, p.276) 

 

 Neste trabalho, a pesquisa documental foi, exatamente de acordo com o que 

avaliam os autores, extremamente útil para se construir os conceitos e contextos pelos 

quais as organizações se nortearam desde a fundação. A pesquisa documental foi 

realizada nas três organizações nos meses de setembro, outubro e novembro de 2007 

nos arquivos e documentos disponíveis. Importante ressaltar que o material disponível 

em cada uma variava de acordo com a organização realizada. A Aditepp possui uma 

sala repleta de materiais arquivados que não estão organizados e que, em sua maioria, 

são publicações (revistas, periódicos, livros e folhetos) não atualizados, de origem de 

outras editoras. Obteve-se total liberdade para consultar as publicações produzidas pela 

organização que estavam nessa biblioteca, além de acesso aos livros-ata que continham 

o estatuto original manuscrito e o registro de algumas assembléias. Alguns materiais 

(livros, jornais e outros livretos) ainda foram gentilmente cedidos pelos fundadores no 

dia da entrevista. 

No Cefuria há o Centro de Documentação com volume grande de documentos 

de movimentos sociais e diversos documentos produzidos pela organização, todos 
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catalogados, encadernados e organizados em estantes em meio a livros e publicações 

variadas. O acesso também a esses documentos foi total. Lá foram consultados todos os 

veículos de comunicação produzidos, livro com o histórico da instituição (está a venda 

na Lojinha Solidária), e numerosos cadernos e apostilas de cursos realizados na 

instituição e que tiveram a participação de integrantes da equipe. 

A Ciranda, mais nova organização aqui estudada, também disponibilizou seu 

arquivo que se resumia em 3 pastas de plástico com documentos, notícias, encartes, 

folhetos, atas de reunião e até bilhetes trocados entre as fundadoras. Foi de rico 

aproveitamento folhear esses documentos para a construção de um cenário pelo qual a 

organização caminhou. 

Assim, a pesquisa documental serviu, de maneira proveitosa, para resgate da 

trajetória das organizações e mostrou sinais das opções por determinadas estratégias de 

comunicação no passado.  

Outra técnica aplicada com o objetivo de coletar dados foi a entrevista em 

profundidade. Para Selltiz,  

a entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as 
pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 
fizeram, bem como acerca de suas explicações ou razões acerca das coisas 
precedentes”. (SELLTIZ apud GIL, 2006,p.117)  

 

Dessa maneira, neste trabalho, a entrevista em profundidade foi aplicada com 

um grupo de atores que têm direta influência sobre as questões que pretendíamos 

responder. Escolheu-se assim, fundadores, comunicadores e integrantes das 

organizações que poderiam, de alguma maneira, contribuir para a construção do cenário 

sob o qual essas ONGs caminharam e os motivos que levaram a tomada de decisões 

principalmente no âmbito das escolhas por técnicas de comunicação.  Duarte explica o 

seu uso neste trabalho: 

A entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e flexível, útil para a 
apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo 
do entrevistado, como para descrição de processos complexos nos quais está ou 
esteve envolvido (DUARTE, 2006, p. 64). 

 
Como se optou por analisar a visão de “dentro” das organizações em relação as 

estratégias de comunicação escolhidas e o perfil do comunicador, a entrevista em 

profundidade foi realizada com atores internos. 

Na Aditepp foi entrevistado o casal que a fundou e esteve à frente da 

organização nos últimos anos, Cristina e Paulo Simião. A entrevista foi realizada em 
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conjunto, no dia 27/11/07 na Pousada Sítio da Alegria, em Campina Grande do Sul, 

região metropolitana de Curitiba. A atual coordenadora institucional foi entrevistada em 

10/01/08 sobre os assuntos que envolvem as decisões de comunicação da Aditepp na 

atualidade. A entrevista aconteceu na sede da organização. E com o objetivo de checar 

algumas informações coletadas em documentos, observação e nas outras entrevistas, 

fizemos uma breve conversa com os dois educadores Valdir Oliveira e Claudinei Costa 

no dia 10/01/08 na sede da organização. 

No Cefuria as entrevistas com objetivo histórico foram realizadas com Fernanda 

Baggio, militante do Cefuria desde os anos 1980 e hoje responsável pelo Cedoc Mara 

Vallauri3 no dia 13/11/07 e Pe. Michelangelo Ramero (Pe. Miguel), um dos fundadores 

da organização e hoje Conselheiro Honorário no dia 03/01/084. A entrevista com 

Rodolfo Silva, no dia 18/12/075 cumpriu também o propósito de resgate histórico, mas 

com foco nos processos de comunicação, já que Rodolfo foi responsável pelos 

procedimentos de comunicação dos anos 1980 até meados dos anos 1990. Para falar 

sobre as estratégias de comunicação e o perfil do comunicador na atualidade foram 

entrevistados a coordenadora pedagógica do Cefuria, Ana Inês Souza no dia 18/12/07, o 

responsável pelo site e por alguns processos de comunicação, Anderson Moreira, 

em19/11/07 e o responsável pela produtora Quem TV, Anderson Leandro, em 18/12/07. 

Essas 3 entrevistas foram realizadas na sede do Cefuria. Por fim, a título de confirmação 

de alguns dados, foi conversado com Gustavo Erwin, responsável do conselho pela 

equipe de comunicação nos últimos dois anos. A entrevista aconteceu no dia 20/01/08 

na sede do Cefuria.  

Na Ciranda, como todos os colaboradores, excetuando-se a responsável pela 

administração são jornalistas, optou-se por eleger os responsáveis por projetos 

específicos e a coordenadora para serem entrevistados. Assim, a título de resgate 

histórico entrevistou-se uma das fundadoras e idealizadora da organização que não faz 

parte mais do quadro da instituição, Paula Baena, no dia 29/11/07 em um café. Também 

a título de resgate histórico e de busca por decisões atuais entrevistou-se a fundadora e 

coordenadora institucional, Lílian Romão no dia 22/09/07, na sede da Ciranda. Teo 

Travagin, na época gestor e idealizador do projeto Luz, câmera, paz, foi entrevistado em 

13/09/07 na sede da Ciranda. Importa dizer que um mês depois ele deixou a 

                                                 
3 Na sede da organização. 
4 Na residência do padre, na Ilha do Mel, litoral paranaense. 
5 Na sede do Cefuria. 
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organização, mas suas informações foram utilizadas para construir o perfil do 

profissional de comunicação e parte do histórico da Ciranda. Lizely Borges, gestora do 

projeto Navegando nos Direitos foi entrevistada no dia 20/10/07 num café e Joelma A. 

Gonçalves do Nascimento gestora do projeto Catavento nos forneceu entrevista em 

20/11/07 na sede da instituição. As entrevistas tiveram papel fundamental na construção 

do perfil do comunicador inserido na Ciranda. Dentre esses profissionais conseguimos 

fazer a cobertura de quem estava chegando agora, de quem fundou a organização e está 

até hoje na coordenação, de quem viveu os momentos de crise e de quem fundou e saiu 

da equipe. Com isso, nossa intenção foi perceber os diversos ângulos de experiências e 

visões frente a organização e ao perfil do profissional ideal para a Ciranda. 

Mais do que uma técnica de coleta de informações interativa baseada na 
consulta direta a informantes, a entrevista em profundidade pode ser um rico 
processo de aprendizagem, em que a experiência, visão de mundo e perspicácia 
do entrevistador afloram e colocam-se à disposição das reflexões e percepções 
do entrevistado (DUARTE, 2005, p. 81-82). 
 

Na delimitação dos entrevistados optou-se por permanecer com os atores 

internos as instituições. Buscar pareceres fora delas, nos públicos atingidos, por 

exemplo, nos daria linha de estudo, com o risco de abarcarmos muitas percepções sem a 

profundidade necessária para as conclusões necessárias.  

A observação participante foi outra técnica escolhida para se buscar dados in 

loco. Segundo Peruzzo, “a pesquisa participante consiste na inserção do pesquisador no 

ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação 

investigada.” (2006, p. 125). E complementa que nessa técnica o pesquisador se insere 

no grupo pesquisado e participa das atividades vivenciando a situação concreta que 

abriga o objeto de sua investigação, mas não se apresenta como membro do grupo. 

(PERUZZO, 2006, p.134). 

Assim, a observação participante aconteceu com visitas de meio turno, semanais, 

em dias aleatórios, nos meses de outubro e novembro de 2007. Essas visitas visaram 

acompanhar o dia-a-dia da equipe interna às organizações, os trabalhos e decisões 

referentes aos processos comunicativos.  

Além disso, foram acompanhados com observação e participação alguns eventos 

das organizações. Na Associação Difusora de Treinamentos e Projetos Pedagógicos – 

Aditepp, o evento escolhido foi o XVII Fórum de Homens e Mulheres, realizado num 

sábado, dia 24/11/07 na sede da organização. A autora esteve presente como 

participante do evento, realizando as atividades propostas como outro integrante. Nesse 
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evento foram avaliados itens como divulgação, tipo de público presente, percepção 

desse público em relação a imagem da organização, vínculo e comportamento 

comunicativo dos educadores. 

Na Ciranda6, os eventos em que a autora esteve presente foram o Fórum de 

Jovens em Paranaguá no dia 28/11/07, a confraternização na Unidade Sócio-educativa 

Joana Richa no dia 21/12/07 e a reunião de planejamento da organização no dia 

10/01/08, na sede. Esses momentos de convívio da equipe em relação ao público 

beneficiário foi muito proveitoso para se perceberem posicionamentos da equipe frente 

ao comprometimento com as atividades e para confrontar informações captadas nas 

entrevistas com as que se mostravam no dia-a-dia. 

No Cefuria além da observação realizada no estúdio da Quem TV e do dia-a-dia 

do Cedoc, a autora participou de um dia de oficina no projeto Rede da Vida, realizado 

com adolescentes do colégio estadual São Pedro Apóstolo, na Vila São Pedro. Neste dia 

estava acontecendo o fechamento das oficinas de rádio, realizadas com os adolescentes 

nos últimos meses. O resultado foi a apresentação dos pré-programas que os 

adolescentes haviam produzido ao longo dos trabalhos semanais dos últimos meses e a 

notícia de que a escola tinha comprado o equipamento para a montagem da rádio 

interna. 

Esses eventos foram escolhidos de maneira aleatória, a partir das possibilidades 

de participação da autora. 

Peruzzo (2005) explica que na observação participante o pesquisador: 

Se insere no grupo pesquisado, participando de todas as suas atividades, ou 
seja, ele acompanha e vive (com maior ou menor intensidade) a situação 
concreta que abriga o objeto de sua investigação. Porém o investigador não “se 
confunde”, ou não se deixa passar por membro do grupo. Seu papel é o de 
observador (PERUZZO, 2005, p.133-134). 

 

É fato que pesquisas qualitativas e que são realizadas por meio de estudo de caso 

sofrem duplo preconceito por conter elevado teor de subjetividade e dependem do rigor 

do pesquisador para que se tornem críveis. Por isso, na construção metodológica se 

optou por não participar do dia-a-dia das organizações antes do início da pesquisa de 

campo, tentando-se manter certo grau de afastamento das místicas de cada organização. 

Além disso, construiu-se, a partir dos estudos prévios, o protocolo de pesquisa para 
                                                 
6 Importa ressaltar que nos eventos da Ciranda a equipe da Aditepp esteve presente em peso. Como são 
dois educadores da Aditepp e as outras duas contratadas também realizam atividades na Ciranda, as duas 
organizações estavam unidas nos eventos. Excetua-se dessa participação a reunião de planejamento da 
Ciranda, realizada em 10/01/08. 
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Estudos de Casos Múltiplos. O protocolo funcionou como um roteiro que foi seguido 

nas coletas dos dados nas três organizações. Como explica YIN: 

O protocolo contém o instrumento, mas também contém os procedimentos e as 
regras gerais que deveriam ser seguidas ao se utilizar o instrumento. É desejável 
se possuir um protocolo para o estudo de caso em qualquer circunstância, mas é 
essencial se você estiver utilizando num projeto de casos múltiplos (YIN, 2005, 
p.89) 

 
Segundo YIN, o protocolo aumenta a confiabilidade e orienta o pesquisador a 

conduzir o estudo de caso. No nosso caso, o protocolo serviu como guia para os 

cuidados a serem tomados na pesquisa documental e nas questões que necessariamente 

deveriam constar das entrevistas em profundidade. Ele trouxe, além disso, alguns 

tópicos a serem observados de possíveis desvios que poderiam acontecer na pesquisa de 

campo. O objetivo do uso do protocolo era diminuir boa parte da subjetividade 

intrínseca ao Estudo de Caso. 

Ao retratar a realidade de forma completa e profunda, o pesquisador destaca a 
multiplicidade de dimensões presentes em uma determinada situação, 
enfatizando a sua complexidade natural e revelando as possíveis inter-relações 
de seus componentes. Nos estudos de caso, os detalhes de um objeto o tornam 
único, pois suas imperfeições, na verdade, traduzem sua história. Cada 
fenômeno analisado é, portanto, fruto de uma história que o torna exclusivo. O 
que poderia significar uma imperfeição no estudo de caso é o que o leva a 
diferenciação. (DUARTE, 2005, p.233) 
 

Estrutura  
 

O trabalho está organizado em cinco capítulos envolvendo estudos teóricos e 

empíricos. 

No primeiro capítulo se traça o cenário constituído dos anos 1970 até a 

atualidade da caminhada de movimentos sociais e organizações não-governamentais 

que nasceram desses movimentos. O intuito deste capítulo é situar os conceitos 

relacionados ao tipo de organização que foi estudada, o contexto e as transformações 

vividas em relação ao momento histórico e político desses anos. A relação vivida com 

os meios de comunicação de massa também é abordada neste capítulo. 

O segundo capítulo traz os parâmetros que envolvem os conceitos de público e 

segmentação de público nas organizações não-governamentais. Nele é proposta uma 

classificação de público utilizada para esse trabalho em particular. Neste capítulo 

também são trazidas as principais estratégias de comunicação utilizadas nas 

organizações não-governamentais: dirigida, institucional, interpessoal, alternativa, 

popular, comunitária e com a imprensa – assessoria de imprensa. 
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O histórico de cada instituição dividido em três partes: Aditepp, Cefuria e 

Ciranda, desde que foram fundadas, é tema do terceiro capítulo. Esse resgate da 

caminhada das organizações dá sinais de como a comunicação foi tratada ao longo dos 

anos de fundação até a atualidade e como o contexto sócio, político e econômico, 

juntamente com decisões de gestão interna influenciaram nos resultados alcançados. 

O quarto capítulo, dividido também em três partes (cada uma acolhendo cada 

organização) discorre sobre as estratégias de comunicação utilizadas na história e na 

atualidade. Se faz uma análise do que é realizado no momento e de como essas 

estratégias são decididas dentro da organização. No final do capítulo há uma análise 

comparativa do conjunto de percepções sobre estratégias de comunicação nas três 

organizações. Pontos comuns e variáveis são tratados nesse bloco final. 

O profissional de comunicação inserido nas ONGs sociais é foco temático do 

quinto capítulo. Nele, fundamentos teóricos e entrevistas realizadas nas três 

organizações montam um painel analítico que tenta desvendar o perfil desse 

profissional, quais são as habilitações comuns, como ele é visto dentro da organização, 

suas principais funções, como ele vê sua missão no cotidiano, a questão da necessidade 

de formação e que possibilidades esbarram na preparação que a universidade oferece.  

As conclusões a que se chegaram com a análise das informações coletadas estão 

localizadas na última parte do trabalho e sugerem também pistas de ação para as ONGs 

sociais.    
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Capítulo I – Movimentos Sociais, ONGs, Estado, 
mercado e imprensa: dos anos 1970 aos 1990 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

29 

 

Capítulo I – Movimentos Sociais, ONGs, Estado, mercado e imprensa: 

dos anos 1970 aos 1990 

Tratar de comunicação nas organizações do terceiro setor7 é falar de um 

processo em contínua transformação. Mas, também, é falar de cenários sócio-político-

econômico-culturais. As escolhas estratégicas de caminhos comunicativos permeiam os 

desafios vividos pelos atores sociais em determinado contexto. Por esse motivo, 

importa-nos aqui estabelecer algumas considerações em relação às décadas de 1970, 

1980 e 1990 que serviram de berço para a criação das três organizações que iremos 

estudar neste trabalho. Não por acaso essas três décadas também foram palco de 

transformações profundas nas relações entre o primeiro e o segundo setor (estado e 

mercado respectivamente). A intenção deste primeiro capítulo é traçar uma linha 

conceitual para retratar as mudanças vividas por movimentos sociais e organizações não 

governamentais. Quer-se construir algumas conexões entre a institucionalização de 

movimentos sociais, as modificações nas demandas e reivindicações desses 

movimentos, a influência da relação com o Estado e com o mercado e as construções e 

ações do ponto de vista da comunicação. 

 

1 – Movimentos sociais no Brasil 

Os movimentos sociais que se formaram nos mais diversos países receberam a 

denominação de “movimentos sociais” somente no século XIX: 

(...) na sociologia acadêmica o termo movimento social surgiu com Lorens Von 
Stein, por volta de 1840, quando este defende a necessidade de uma ciência da 
sociedade que se dedicasse ao estudo dos movimentos sociais, tais como o 
movimento proletário francês e o do comunismo e socialismo emergentes 
(SCHERER-WARREN apud GOHN 1997, p. 328). 
 

A América Latina - e com ela o Brasil - teve a presença e atuação de variados 

movimentos sociais praticamente desde a sua descoberta e colonização. Esses 

movimentos nasciam a partir da existência de conflitos sociais, ora provocados pela 

injustiça na distribuição de oportunidades de acesso a bens, ora pela falta de atuação do 

Estado na satisfação das necessidades básicas de grupos de cidadãos ou ainda pela 

restrição de direitos concernentes a quem habita o território brasileiro. 

Assim, os movimentos sociais surgidos em momentos políticos, econômicos e 

sociais diferenciados no Brasil, traziam como linha comum de atuação o enfrentamento 

                                                 
7 A expressão organizações do terceiro setor é usada aqui de maneira provisória, sendo esclarecido seu 
conceito no decorrer do capítulo. 
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a uma situação em que boa parte da população se via renegada a um segundo plano na 

fruição dos direitos sociais. Touraine (1998, p. 112) estabelece que “a idéia de 

movimento social busca demonstrar a existência, no interior de cada tipo societal, de um 

conflito central”. Para ele, nos dias atuais, esse conflito é o que “leva um sujeito, em 

luta de um lado contra o triunfo do mercado  e das técnicas e, de outro lado, contra os 

poderes comunitários autoritários”. Para ele, as lutas são travadas a partir de 

necessidades comuns entre indivíduos e,“em todo conflito e em todo movimento social 

pode-se ouvir um apelo à igualdade, à liberdade, à justiça e ao respeito de cada um” 

(TOURAINE, 2006, p.140).  

a noção de movimento social só é útil de permitir pôr em evidência a existência 
de um tipo muito particular de ação coletiva, aquele tipo pelo qual uma 
categoria social, sempre particular, questiona uma forma de dominação social 
simultaneamente particular e geral, invocando contra ela valores e orientação 
gerais da sociedade, que ela partilha com o seu adversário, para privar este de 
legitimidade (TOURAINE, 1998, p. 113). 

Scherer-Warren (1993, p.116) define que segundo a noção de Touraine, temos 

um “movimento social quando se tratar de um conflito social que opõe formas sociais 

contrárias de utilização dos recursos e dos valores culturais sejam estes da ordem da 

economia, da ciência e da ética”.  

Outro fator que devemos assinalar é que prioritariamente os movimentos 

sociais nasceram da base dos setores mais mobilizados, em contraposição a uma ordem 

constituída. Faxina (2001, p. 22) coloca que os movimentos sociais são vistos, de 

alguma forma, como “o espaço próprio e privilegiado dos deserdados do projeto 

político-econômico vigente, dos excluídos de uma ordem estabelecida em busca de sua 

inclusão”.  

Mesmo tendo visto que boa parte dos autores assinalam na direção de que, em 

geral, os movimentos sociais se constituem a partir do conflito social e originam-se das 

bases do povo contra uma forma de dominação vigente, não se pode negar que, mesmo 

em menor número, mesmo nos países latino-americanos, “pode-se inverter a fórmula e 

reconhecer também a existência de movimentos conduzidos por categorias dominantes e 

dirigidos contra categorias populares consideradas obstáculos à integração social ou ao 

progresso econômico.” (TOURAINE, 1998, p. 113). Mas para Touraine, em ambos os 

casos, porém, o movimento social é muito mais que um grupo de interesses ou um 

instrumento de pressão política, pois questiona o modo de utilização social de recursos e 

de modelos culturais (TOURAINE, 1998, p. 113). 



 

 

31 

 

Como exemplos brasileiros desses movimentos antagônicos podemos citar o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criado por famílias de agricultores de 

Santa Catarina que reivindicava a reforma agrária e, num outro lado, a União 

Democrática Ruralista - UDR, agrupamento formado por grandes latifundiários que se 

colocava como um movimento contrário a essa proposição de melhor distribuição de 

terra. 

Historicamente o Brasil foi cenário de diversos movimentos sociais e populares8 

que se organizavam a partir de demandas específicas. O Quilombo dos Palmares (1690-

1695) e o Movimento da Cabanagem (1831–1840), são alguns exemplos de 

movimentos da época do Brasil colônia (PERUZZO, 1998). Some-se a esses os da 

Primeira República, como a Guerra dos Canudos, a Revolta da Vacina, a Guerra do 

Contestado, entre outros (SOUZA, MACHADO, 1997).  

 Mas é no período final da ditadura – década de 1970 - que os movimentos 

surgem em maior número e força, sem desconsiderar a força das mobilizações 

anteriores no nível das bases incentivadas pelas Comunidades de Eclesiais e Base 

(CEBs) e pastorais da Igreja Católica.  O foco de boa parte das ações era localizada e 

com alcance limitado da ação política, como associações de bairro e movimento de 

mulheres. Segundo Scherer-Warren (1993, p. 115) “estas organizações que proliferaram 

entre a década de 70 a meados da década de 80 tiveram sua relevância política durante o 

regime autoritário, pois eram o espaço de expressão política possível para novos atores 

sociais”. 

As identidades coletivas que se formavam “foram construídas em torno de 

signficados múltiplos: carências comuns, defesa comunitária ou cultural” ( SCHERER-

WARREN, 1993, p. 115). Algumas das características que uniam alguns movimentos 

mais combativos era uma posição de reivindicação ao que era de direito e o Estado não 

provinha e, por outro lado, contrários às formas de exploração pelo capital, 

representadas, muitas vezes, pelas organizações que compunham o segundo setor, o do 

mercado. Esse posicionamento marcou a maneira de atuação desses movimentos, sua 

organização e as questões relativas a institucionalização dos mesmos. Scherer-Warren 

pontua essa identificação ideológica contrária aos dois outros setores (Estado e 

                                                 
8 Movimentos sociais e mo vimentos populares serão citados neste trabalho como conceitos sinônimos 
porque estaremos sempre nos referindo aos movimentos e mobilizações realizadas pelo povo com ações 
que estariam contra com injustiças ou desigualdades sociais. 
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mercado) como berço de novas organizações sugerindo ainda uma renovação de forças 

no âmbito da sociedade civil:  

No Brasil, o período ditatorial, com um regime que restringiu e constrangeu a 
atuação das camadas populares nos planos econômico, político e 
cultural/ideológico, foi o espaço para que antigos grupos de pressão se 
organizassem em novos moldes (p. ex.: novo sindicalismo, novas associações 
de bairro), e novos grupos surgissem como forças políticas no seio da sociedade 
civil (p.ex.: as comunidades eclesiais de base e agrupamentos de pressão por 
elas influenciados, movimentos feministas, ecologistas, étnicos e outros) 
(SCHERER-WARREN, 1993, p. 52). 
 

Essa organização de parte da sociedade civil no período final da ditadura 

começa a delinear o que seria o berço para o nascimento do terceiro setor. Esses 

movimentos organizados traziam à mostra uma parcela do povo que era destituída de 

boa parte das oportunidades de uma vida digna. De um lado tinha-se um Estado que 

faltava a essa parcela e deixava a desejar no estabelecimento de políticas públicas 

igualitárias. De outro havia um grupo que usufruía de bens que deveriam ser colocados 

à disposição de todos. A partir do final da ditadura e da organização dessa parcela da 

sociedade civil, esses conflitos foram aparecendo com maior clareza na arena social. As 

lutas e bandeiras levantadas eram hasteadas contra o regime autoritário e a favor dos 

direitos humanos e sociais. O Estado, pela sua lógica autoritária e desigual, e o mercado, 

por ser o símbolo da acumulação de capitais, eram, nos anos 1970 e 1980, os dois 

setores que se contrapunham aos ideais dos movimentos organizados. A partir dos anos 

1980, os movimentos lutam por suas bandeiras de forma mais institucionalizada. Mas, 

mesmo com todo o trabalho realizado pelos movimentos populares, “uma coisa é certa: 

a classe burguesa, com a abertura gradual do governo transitório, foi hábil o suficiente 

para reorganizar o bloco histórico, mudando apenas algumas regras do jogo e os atores 

políticos para continuar no poder”9 (PERUZZO, 1998, p. 51). 

Esse posicionamento organizado e efetivo de defesa de bandeiras delineia o 

nascimento de um setor que não se enquadra no que se concebe como o Estado e nem 

como mercado. Importa ressaltar que essa ‘sociedade civil’ que dizemos que estava se 

organizando10, é, na verdade, parcela do que Gramsci entende por sociedade civil. Para 

ele, sociedade civil “é o espaço onde se organizam os interesses em confronto, é o lugar 

onde se tornam conscientes os conflitos e as contradições” (SIMIONATTO, 1995, p. 

66). Isso sinaliza que a sociedade civil é construída dialeticamente pela esfera civil e 

                                                 
9 Trataremos dessa “reorganização burguesa” mais adiante. 
10 Há quem diga que essa organização ainda foi insuficiente para nos tornarmos um país realmente 
democrático – ver Nogueira, 2005 
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pela esfera política (SIMIONATTO, 1995, p. 65) e em outro momento ele estabelece 

que o Estado “não é algo impermeável às lutas de classes, mas atravessado por elas” 

(SIMIONATTO, 1995, p. 64). Isso nos sinaliza que não há uma separação cartesiana 

das esferas civil e política, mas elas se interpenetram mostrando que os conflitos sociais 

acabam presentes em ambas. A partir da perspectiva colocada por Gramsci, que se 

constroem os três setores hoje existentes. Um deles comumente chamado por sociedade 

civil organizada é tratado como o terceiro setor ou non-profit sector, e os outros dois 

seriam o primeiro setor, o Estado, ou poder político e, o segundo, o mercado, ou poder 

econômico.   

Touraine (1998, p.21) explica esse “uso” comum também da expressão 

“sociedade civil” como aquele grupo amplo, que nem sempre se enquadra como Estado 

ou mercado:  

(...) é preciso ter consciência de que com esta expressão designou-se durante 
três decênios um conjunto de atores sociais e políticos que combatiam ao 
mesmo tempo a dominação capitalista e o Estado autoritário. (...) todavia a idéia 
de sociedade civil é indispensável. Ela designa o lugar das ações coletivas 
realizadas para libertação dos atores sociais e contra o funcionamento da 
economia dominada pelo lucro e pela vontade política de dominação. Contra 
esses dois sistemas de poder, todas as imagens do sujeito buscam criar um 
espaço autônomo e intermediário.  

 
  O estudo do caminhar da “sociedade civil” deve ser visto como no conceito 

colocado por Touraine como algo dinâmico e protagonizado por grupos diversos, como 

ele explica: 

Ante as monarquias absolutas, foram os atores econômicos, os burgueses, que 
defenderam a sociedade civil. Numa sociedade dominada pela economia de 
mercado, são os movimentos de defesa dos direitos culturais que melhor a 
representam. Nas sociedades totalitárias, é o movimento social total, como foi o 
Solidariedade na Polônia, pois este movimento opôs a um poder total a 
libertação de um ator ao mesmo tempo nacional, democrático e operário. Se 
hoje se deve falar de sociedade civil, é para afirmar que o sujeito fala doravante 
por si mesmo; e não pode mais fazer de outro modo porque está cercado ao 
mesmo tempo pelo universo econômico do mercado e das técnicas e pelas 
ideologias comunitaristas que os estados e os partidos políticos encarnaram 
(TOURAINE, 1998, p.121-122). 

 

Os movimentos sociais no Brasil entram nesse cenário sendo chamados por 

alguns autores como representantes da “sociedade civil organizada”11. E, a partir do que 

coloca Touraine, podemos entender que boa parte desses movimentos veio 

representando demandas de sujeitos que se tornaram coletivos e que questionam tanto o 
                                                 
11 Importante entender que essa expressão, em alguns casos, pode ser simplista demais para traduzir a 
complexidade do que acontece nos movimentos sociais nesses anos. 
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posicionamento excludente do sistema econômico quanto determinadas posições do 

Estado. Dentre esses movimentos pode-se citar os de operários do ABC paulista, os dos 

profissionais sindicalizados, dos bóias-frias e canavieiros no campo, dos sem-terra, dos 

metalúrgicos, entre outros (SOUZA, MACHADO, 1997).  

Esses movimentos configurados nos anos 1970 acabaram passando por 

transformações profundas nas décadas de 1980 e 1990. Análises e estudos sobre as 

transformações ocorridas nos movimentos sociais e populares têm sido realizadas por 

muitos estudiosos mas, apesar dos inúmeros estudos voltados para os movimentos 

sociais, “ainda não há a possibilidade de formatar uma teoria bastante elaborada a 

respeito do assunto” (GOHN, 1997, p. 242). Essa dificuldade de encontrar uma 

definição e os diferentes pensamentos sobre o que é um movimento social na atualidade 

decorre, segundo Gohn (1997), de três fatores principais: a mudança nas ações coletivas 

da sociedade civil, mudanças nos paradigmas de análise dos pesquisadores e mudanças 

na estrutura econômica e nas políticas estatais. Essas alterações deram margem para que 

vários fenômenos sociais sejam chamados de movimentos sociais. 

Scherer-Warren traz a noção do que chama de Novos Movimentos Sociais para 

explicar os movimentos que se organizaram a partir do final dos anos 1970, quando a 

abertura do governo democrático deu mais liberdade às ações mobilizadoras. Segundo a 

autora,  

após um período de relativo imobilismo da sociedade civil, resultante do poder 
de opressão estatal, começaram a surgir movimentos com características  
distintas daquelas do passado e que conforme a nomenclatura internacional, 
foram denominados por muitos de ‘novos movimentos’(SCHERER-WARREN,  
1993, p.51). 

Essa definição do que se pode chamar de “Novos Movimentos Sociais”12 

(institucionalizados ou não), é baseada no paradigma europeu que afirma que os 

mesmos nascem da decisão de grupos organizados (FAXINA, 2001, p. 21). Seguindo 
                                                 
12 O debate sobre os Novos Movimentos Sociais, as características que os definem, se realmente são 
“novos” ou se são transformações dos movimentos sociais tradicionais ainda continua. Alguns 
pesquisadores rebatem a idéia de que são novos, há os que defendem. Nossa idéia não é discutir se 
procede a nomenclatura e o conceito que a acompanha, mas mostrar que há alguns autores que 
classificam os movimentos sociais como “novos” baseados nas  transformações por que passaram. Para 
ver mais sobre o tema pode-se ler: 
http://www.ocomuneiro.com/nr2_artigos_Novos%20movimentos%20sociais%20e%20partidos%20revol
ucionarios.htm 
http://64.233.169.104/search?q=cache:mkI3rOZhI7oJ:revistaseletronicas.pucrs.br/civitas/ojs/index.php/ci
vitas/article/view/2205/1723+%22novos+movimentos+sociais%22&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=13&gl=br 
http://64.233.169.104/search?q=cache:vPhULN16LdkJ:www.anped.org.br/reunioes/25/excedentes25/san
dramariamarinhosiqueirat03.rtf+%22novos+movimentos+sociais%22&hl=pt-
BR&ct=clnk&cd=19&gl=br 
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esse conceito, os “Novos Movimentos Sociais” possuem três elementos constitutivos: 

identidade coletiva, solidariedade e consciência (COHEN apud FAXINA, 2001, p. 23). 

Por outro lado, a visão marxista, mais utilizada pela maioria dos autores, prevê 

a continuidade daquela área de conflito central para o nascimento de um movimento 

social, como já visto.   

 
2 – A institucionalização 

Muitos desses movimentos acabam passando por transformações nos anos 1980, 

motivados, principalmente, pela implantação de um sistema de governo democrático. 

Essa abertura política deu à sociedade civil munição para ocupar um lugar mais efetivo 

nesse terreno de disputas e negociações de direitos. Santos (2001, p. 124) reflete sobre 

essa autonomia: 

É inegável que a reemergência da sociedade civil tem um núcleo genuíno que 
se traduz na reafirmação dos valores do autogoverno, da expansão da 
subjectividade, do comunitarismo e da organização autônoma dos interesses e 
dos modos de vida. Mas esse núcleo tende a ser omitido no discurso dominante 
ou apenas subscrito na medida em que corresponde às exigências do novo 
autoritarismo.  
 

Esse processo de “ocupação” do espaço destinado a ação efetiva da sociedade 

civil fez com que muitos dos Movimentos Sociais buscassem novas formatações de 

organização, passando, em diversos casos, à institucionalização de seus processos e à 

implementação de modelos organizativos formais. Cabral (1996, p. 15) complementa: 

Na América Latina, a partir da segunda metade da década de 60, a 
reapropriação da identidade ONG deu um sentido particular à idéia de não-
governamental. Tal expressão passa a significar rejeição as formas tradicionais 
de poder, dando origem a um discurso próprio de existência a partir da negação 
da atuação do Estado (que naquela época significava ditadura militar), da frieza 
distanciada da Universidade e das formas assistencialistas de apoio social, 
tendo com cada qual seus conflitos particulares”. 

Dessa forma, diversos movimentos, no intuito de encontrar financiamentos ou 

novas maneiras de negociar sua atuação na sociedade, buscaram institucionalizar suas 

atividades. Mas essa institucionalização não se deu de maneira processual e automática. 

Muitos ativistas e pensadores renegaram essa busca pela instituição no movimento 

social vendo-a como um risco de perda da identidade combativa, como afirma Martins 

(apud GOHN, 2000, p. 50: 

Na minha interpretação, partidos e sindicatos deveriam se habituar com a idéia 
de que a pior coisa que podem fazer contra o crescimento político do povo, 
contra a afirmação da sociedade civil e a afirmação da cidadania é a tentativa de 
submeter os movimentos sociais a critérios de articulação, coordenação ou 
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centralização. Seria o mesmo que restringir a sua vitalidade aos critérios 
racionais e constrangimentos da lógica da organização (...) É um equívoco 
supor que se avança politicamente submetendo os movimentos sociais aos 
critérios e concepções das organizações. As organizações é que deveriam estar 
preparadas para absorver a vitalidade e a criatividade, os temas e problemas, 
dos movimentos sociais. Para, desse modo, se ajustarem com flexibilidade às 
demandas populares. 
 

Martins enviou a Frei Betto esse texto argumentando sobre a sua não 

participação na criação da Central dos Movimentos Populares. Hoje a central está 

criada, mas Gohn (2000, p. 51) ressalta que o texto serve para mostrar que não se pode 

confundir movimentos sociais, principalmente os populares, com organizações 

institucionalizadas como as ONGs. Mesmo assim, a própria autora admite que, em 

algumas situações, as ONGs podem ser consideradas substitutas dos movimentos: “os 

anos 90 definiram a institucionalidade das organizações e viram o nascimento e o 

crescimento, ou a expansão, da forma que viria a ser quase que uma substituta dos 

movimentos sociais nos anos 90: as ONGs13” (GOHN, 2000, p. 28).  

Nesta década, as relações dos movimentos populares com o Estado e com o 

mercado tomaram outros rumos. A luta pelo poder político empenhada pelos 

movimentos populares deu frutos e provocou algumas mudanças de posicionamento nos 

movimentos e seus integrantes. De inimigo, o Estado passou, em muitos casos, a ser 

parceiro. 

Essa transformação não foi de uma hora para outra. Ao mesmo tempo em que o 

processo democrático foi se afirmando no país, os movimentos, continuando sua luta de 

reivindicação, foram tomando parte nas mesas de negociação na arena social e, em 

muitos casos, dividindo com o Estado a responsabilidade de prover alguns serviços que, 

originalmente, lhe cabiam. Scherer-Warren (1993, p. 113) chama isso de 

“desmodernização política”, ou seja, “a incapacidade do Estado em gerenciar 

satisfatoriamente os serviços públicos indispensáveis”.  

Santos (2001, p.116) explicita alguns argumentos para a ineficácia do Estado 

dando, assim, espaço para o fortalecimento de estruturas vindas dos movimentos ou 

ONGs criadas nessa época: 

“(...) o Estado é crescentemente ineficaz, cada vez mais ineficaz de 
desempenhar as funções de que se incumbe. De acordo com essa concepção, o 

                                                 
13 Organizações não governamentais são organizações que não têm como objetivo a busca de lucro e não 
fazem parte do grupo de organizações pertencentes ao Estado ou ao mercado. A denominação vem de 
non-profits organizations, utilizada nos Estados Unidos para nomear as organizações que desenvolviam 
algum trabalho de interesse público e que não visavam, com a sua atividade, o lucro. O third sector 
(terceiro setor) também tem gênese norte-americana. 
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Estado ou carece de recursos financeiros (o argumento da crise financeira) ou 
de capacidade institucional (o argumento da incapacidade da burocracia do 
Estado para se adaptar ao acelerado ritmo de transformação social e econômica) 
ou carece ainda dos mecanismos que na sociedade civil orientam as acções e 
garantem sua eficácia (o argumento da falta de sinais de mercado no Estado)”. 

 

Assim, na década de 90, assiste-se a uma nova forma de posicionamento perante 

as lutas sociais. Os conflitos não são mais resolvidos pelo uso da força ou de pressões, 

mas nas mesas de negociação. Estruturam-se Movimentos Sociais que defendem 

demandas particularistas e estão voltados para atuarem como co-partícipes das ações 

estatais (GOHN, 2000, p. 31). A ala do movimento popular não combativo se ampliou. 

Ela tomou o lugar dos Movimentos Sociais combativos e progressistas como 

interlocutora privilegiada das políticas sociais (GOHN, 2000, p. 33). 

(...) a consolidação dos movimentos como estruturas da sociedade civil foi um 
projeto que, nos anos 90, é reconhecido como não realizado, embora seja 
apontado não como um fracasso, mas sim como um projeto utópico, dentro do 
cenário político dos anos 70 e 80, quando o Estado era visto como um inimigo. 
Ao final dos anos 80, quando o Partido dos Trabalhadores ascende ao poder em 
várias prefeituras, esta postura foi redefinida, e a problemática principal passou a 
ser a da capacitação técnica das lideranças populares para atuarem como co-
partícipes das políticas públicas locais. (GOHN, 2000, p. 29) 

 

Outro fator interessante nesta época é que a igreja, parceira dos Movimentos 

Sociais nas décadas de 1970-1980 por estímulo da Teologia da Libertação14, deixa de 

participar ativamente das ações e reivindicações dos movimentos. Em alguns casos 

acaba por se distanciar. Parece-nos que isso acontece porque não há mais um “inimigo” 

contra o qual lutar que era, na verdade, a indiferença do Estado em relação ao 

fornecimento dos serviços essenciais. O Estado assume sua incapacidade e transfere 

parte de sua responsabilidade à sociedade civil organizada. Ainda assim, a igreja 

continua fornecendo apoio a estruturas como a Pastoral da Criança, a Pastoral do 

Menor, a Comissão Pastoral da Terra, entre outras. 

 

3 – O Terceiro Setor 

A proliferação de organizações institucionalizadas, formadas a partir da 

sociedade civil neste início de século gera desencontros conceituais no que se refere à 

definição de movimentos popular e social, organizações não governamentais, 

                                                 
14 A Teologia da Libertação é uma escola da igreja católica que privilegiava a atenção dos grupos 
religiosos as questões sociais, ligando os ensinamentos cristãos com a realidade do povo. Ela tem em 
Leonardo Boff seu mais destacado autor no Brasil. 
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fundações, associações e outras organizações da sociedade civil. Muito utilizada nos 

dias de hoje, a expressão ‘Terceiro Setor’ tenta abarcar organizações civis que já 

nasceram institucionalizadas e, também, abarcar os movimentos sociais que se 

institucionalizaram recentemente. Importa-nos, a título de análise, a separação entre 

esses dois formatos de organização por possuírem cenários históricos, tanto de 

atividades desenvolvidas quanto de posturas organizativas e ainda estruturas 

comunicacionais diferenciados. Alguns autores demonstram que essa “confusão” tem 

lugar na década de 1990, quando ocorreram algumas transformações nos formatos de 

atividades dos próprios movimentos e da relação dos mesmos com a figura do Estado e 

com a sociedade. Santos (2001, p. 115) diz que, “à medida que nos aproximamos do fim 

do século XX, as nossas concepções sobre natureza do capitalismo, do Estado, do poder 

e do direito tornam-se cada vez mais confusas e contraditórias”. Um dos motivos, 

segundo o autor, são os questionamentos que envolvem o sucesso ou não do regime 

capitalista e do próprio papel do Estado. Não podemos esquecer que os movimentos 

sociais e as organizações da sociedade civil estão inseridos no contexto e nas relações 

com essas duas esferas. Dessa forma, é natural que o formato e as posições dos 

movimentos e organizações sociais estejam, também, em processo de transformação.  

Para a sociedade, ou opinião pública, essa separação conceitual entre ONGs e 

Movimentos Sociais e suas demandas não aparece claramente. Podemos supor que isso 

se deva aos posicionamentos políticos tomados por essas organizações, à comunicação 

por elas desenvolvida com a comunidade e com a imprensa e pela confusão e 

dificuldade em se estabelecer um conceito classificatório que satisfizesse todas as 

organizações que hoje fazem parte desse grupo. Kriesi (apud GOHN, 1997, p. 243) 

confirma essa ‘facilidade’ em classificar os movimentos sociais por parte da 

comunidade: 

(...) as pessoas comuns, quando indagadas sobre suas simpatias ou 
identificações com alguns movimentos sociais (pela paz, antinucleares e 
ecológicos), têm pouca dificuldade em identificar o que é um movimento social, 
ao contrário dos cientistas sociais. Isto porque tais pessoas atentam para uma 
das dimensões de movimentos, a do conteúdo da demanda em si. Elas vêem o 
movimento como um todo homogêneo, a partir da imagem que suas ações 
projetaram na sociedade. 

 
Essa primeira projeção das organizações inclusas como similares dentro da 

classificação de ‘Terceiro Setor’ pode ser originada pela divulgação, satisfatória ou não, 

de seu formato de trabalho e de sua ‘bandeira’ de luta à sociedade em geral e também a 
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um esforço a partir das elites de ‘formatar’ como homogênea essa nova configuração 

das organizações da sociedade civil.  

Boa parte das organizações originadas de movimentos sociais ou que serviram 

de base ou assessoria para esses movimentos buscaram maneiras de financiar suas 

atividades a partir de organismos, institutos e fundações internacionais ligadas a igrejas 

e associações. Algumas das que atuavam a partir dos anos 1960 ou 1970, mesmo com a 

dificuldade que a ditadura impôs, encontravam somente nesses organismos 

internacionais a chance de manutenção financeira de seus projetos. Muitas delas, na 

atualidade, continuam a procurar somente fora do país os fundos necessários para as 

ações, vendo nessa atitude uma coerência com o caminhar que foi desenvolvido desde o 

embate com o governo autoritário. Montaño explica: 

É a partir de dois mecanismos que as ONGs se expandiram na década passada: 
primeiro pela mudança de orientação dos doadores internacionais de não mais 
destinarem recursos diretamente aos movimentos sociais e populares, mas agora 
às ONGs (ora diretamente, ora indiretamente por via de recursos dirigidos aos 
governos); em segundo lugar, dada a criação de um vasto número de ONGs 
cujo objetivo central, senão único, é a própria captação desses recursos 
(fundraising) e a geração de (auto)-emprego. (MONTAÑO, 2005, p.224) 
 

Outras organizações não tiveram grandes problemas em aliar-se ao Estado na 

busca de metodologias e de recursos financeiros para tentar sanar demandas sociais 

comuns, mas a intenção ainda é buscar a independência das diretrizes do Estado. O 

problema maior é que 

fora das políticas públicas não há recursos financeiros para desenvolver projetos 
com a comunidade organizada porque os financiamentos internacionais agora 
são escassos. A questão financeira é um dos nódulos principais da complexa 
relação dos movimentos com o Estado. Todos os movimentos reivindicam e 
apregoam autonomia e independência diante do Estado. Mas na prática o total 
isolamento nunca existiu (...) (GOHN, 1997, p. 313) 

 

Os motivos que fazem com que o Estado visualize um caminho com boas 

vantagens na formação de parcerias com essas organizações não governamentais vão 

desde o maior controle possível nessas operações, a aplicação dos recursos de maneira 

mais profícua e até o profissionalismo e agilidade dessas entidades. Nesta linha 

conceitual (há outras que serão aqui discutidas), outros motivos são ressaltados por 

Hudson (1999, p. XII):  

Numa época em que muitas organizações do setor público são vistas como 
inadequadas para lidar eficientemente com os problemas sociais de hoje em dia, 
o terceiro setor acha-se apto para exercer um papel mais amplo, pois consegue 
juntar administração com consciência social – justamente as características 
necessárias para enfrentar alguns dos problemas sociais mais profundamente 
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enraizados com que se defrontam países industrializados e em 
desenvolvimento. 

 

Dessa forma, Estado e organizações não governamentais acabam por “aliar-se”, 

em alguns casos, na prestação de serviços sociais. Esses movimentos ou ONGs, nessa 

“ocupação” do espaço de ação estão, na verdade, auxiliando o Estado quando este se viu 

sem capacidade de suprir todas as necessidades sociais pelas quais é responsável, como 

continua Hudson (1999, p. 10): 

As visíveis limitações do setor público como supridor eficiente dos serviços 
estão convencendo os governos em todo o mundo a delegar responsabilidades 
para o gerenciamento de serviços. Escolas, hospitais, universidades, 
atendimento aos jovens e outros serviços estão tendo de operar cada vez mais 
como organizações independentes sem fins lucrativos do que pelas regras do 
serviço público. Essas organizações estão descobrindo que precisam competir 
entre si pela obtenção de fundos e usuários e que precisam diversificar suas 
fontes de financiamento para complementar as doações governamentais.  

 

Para Marcondes Filho (1986, p. 78), o Estado não se posiciona nem como um 

organismo atuante, uma esfera. A lógica de funcionamento do Estado não se estabelece 

como mais um setor social integrante nas disputas realizadas, mas como um espaço 

inócuo de disputa. Ele explica: 

A empresa é a realização da ditadura burguesa em essência, em seu limite. A 
aparente neutralidade do Estado, ao contrário, permite conjunturalmente ações 
políticas e ideológicas. O fato de o Estado não ser o mesmo que a empresa, não 
significa, por outro lado, que sua política difira da política da classe empresarial 
e se desenvolva em oposição a ela. Em realidade ele  não é uma força autônoma, 
mas, simplesmente, um ‘espaço de luta’. 

 

Assim, essas organizações que vieram de movimentos sociais que  reivindicam 

ações do Estado, passam a se posicionar a fim de ajudá-lo, a partir da sua atuação, a 

cumprir sua missão nos setores sociais. Importa ainda lembrar que essa “prestação de 

serviços”, que muitas vezes cabe ao Estado, é realizada usufruindo do seu apoio 

financeiro mas, mantendo-se a autonomia organizativa. Peruzzo (1998, p.58) mostra que 

Num primeiro momento muitos movimentos populares colocaram-se numa 
posição de antagonismo em relação ao Estado, negando-o em tudo que viesse 
dele. Dizia-se então que era necessário exigir do poder público e não pedir-lhe a 
solução de determinados problemas. (...) Mas aos poucos essa postura, própria 
da década de oitenta, foi mudando. Em muitos casos houve cooptação. Contudo, 
grande parte dos movimentos tem lutado para garantir a autonomia, sem deixar 
de negociar ou até de participar de programas públicos de interesse social. 
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Dessa maneira, os anos 1990 foram palco do crescimento progressivo de 

diversas organizações institucionalizadas, vindas ou não de movimentos e demandas 

sociais com variadas temáticas de trabalho que fizeram parte do “terceiro setor”.  

Não se pode deixar de apresentar também quem defenda que a própria 

denominação “terceiro setor” tenha se originado em meio a lógica pontuada pelo 

mercado. Segundo Montaño, a dinâmica social na qual se inserem os três setores 

(Estado, mercado e terceiro setor ou sociedade civil organizada) não passa de uma 

reorganização neoliberal para sectarizar os processos sociais e dividir o público do 

privado. Montaño (2003, p.55), afirma e questiona: 

a origem do “terceiro setor” já enfrenta um problema. Surgiu na década de 80, 
numa construção teórica, com a suposta preocupação de certos intelectuais 
ligados a instituições do capital por superar a eventual dicotomia 
público/privado? Teria data anterior, nas décadas de 60 e 70, com o auge dos 
chamados “novos movimentos sociais” e das “organizações não-
governamentais”? Seria uma categoria vinculada às instituições de 
beneficência, caridade, filantropia, dos séculos XV a XIX (ou no Brasil, com as 
Santas Casas da Misericórdia, Cruz Vermelha, etc)? Sua existência data da 
própria formação da sociedade, conforme os contratualistas analisam? 

 
O autor ainda aponta a falta de rigor na caracterização do conceito do terceiro 

setor por alguns autores que compactuam com a idéia neoliberal. Para estes autores, 

movimentos classistas e insurgentes não são incluídos neste exemplo apesar de não 

fazerem parte nem do Estado nem do mercado (MONTAÑO, 2003, p.56). Na verdade, 

Montaño quer denunciar que uma boa parte das organizações que se autonomeiam 

pertencentes ao chamado “terceiro setor” têm profundas raízes no plano neoliberal de 

organização social, no qual o terceiro setor vem depois do Estado e do mercado 

(primeiro e segundo, respectivamente) e adotam a regulação social como devendo ser 

realizada a partir da sociedade civil, afastando o Estado das responsabilidades de 

mediador dos processos de busca de igualdade. Para ele, nesse conceito imprime-se 

mais uma busca pela liberdade individual do que pela igualdade.  

Sobre a classificação ainda de quais organizações compõem o terceiro setor, 

Montaño diz ser uma debilidade deste conceito fundir organizações tão díspares dentro 

de uma mesma leitura. Para ele, um grupo de autores que trabalham com os conceitos 

do terceiro setor primeiro referem-se a ele como sendo manifestações pacíficas e não de 

organizações de lutas de maior impacto e que o conceito, como foi criado, mais 

confunde do que esclarece (MONTAÑO, 2005, p. 56): 

(...) algumas dessas categorias integrariam o terceiro setor: as organizações não 
governamentais (ONGs), as organizações sem fins lucrativos (OSFL), as 
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organizações da sociedade civil (OSC), as instituições filantrópicas, as 
associações de moradores ou comunitárias, as associações profissionais ou 
categoriais, os clubes, as instituições culturais, as instituições religiosas, dentre 
tantos outros exemplos. Desta forma o conceito parece reunir tanto o 
Greenpeace(...) como o Movimento Viva Rio, as Mães da Praça de Maio(...), 
como a Fiesp, o Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra(...) como a 
Fundação Roberto Marinho, as Creches Comunitárias(...) como a caridade 
individua l, o movimento pelas Diretas Já, como as atividades ‘sociais’ de um 
candidato a vereador, entre uma infinidade de casos. 
 

Para o autor, a criação do terceiro setor é parte do plano de “acalmar” as 

angústias e lutas sociais continuando com um processo de enxugamento do Estado e 

diminuindo gradativamente sua responsabilidade em gerir de maneira igualitária os 

direitos a que cada cidadão convém. Citando e analisando a obra de Tocqueville entre 

outros autores, Montaño (2005, P. 75) explica: 

Parece agora mais claro: as associações livres, mais do que uma forma de 
ampliar o poder popular dos oprimidos e dos explorados, são uma forma de 
conter as insatisfações destes e pulverizar a participação e lutas sociais, 
retirando o caráter revolucionário e classista destas e transformando-as em 
atividades por interesses específicos de pequenos grupos.  
 

Esse “plano” neoliberal que Montaño denuncia vem concordar com o que 

Nogueira (2005, p.21) afirma com a falta de habilidade organizativa que a sociedade 

civil e o próprio Estado detinham quando da abertura da ditadura para um governo 

democrático no Brasil: 

(...) o processo de democratização não conseguiu encontrar base e impulso para 
se desenvolver de maneira acelerada ou impetuosa. Embora ganhando força e 
diversificação, a sociedade civil não era capaz de estabelecer maiores vínculos 
orgânicos com a sociedade política; da mesma forma, avançava a consciência 
democrática e ampliavam-se a participação, mas inexistiam instâncias capazes 
de agregar ou organizar em nível superior (político-estatal) os múltiplos 
interesses sociais e, especialmente, de dar vazão e operacionalidade às 
reivindicações populares. A abertura sempre foi marcada por uma pressão 
democrática que crescia sem conseguir se completar. Sua lógica foi ciclotímica 
e jamais deixou de estar determinada pela tensão entre um excludente projeto 
oficial de auto-reforma e um processo político orientado em sentido popular-
democrático. (NOGUEIRA, 2005, p. 21) 

 

Essa gradativa “omissão” do Estado em cumprir o que lhe é dever acaba sendo 

corroborada com a Constituição de 1988, que previa nos artigos 194 e 204 uma 

descentralização da gestão administrativa na área de seguridade social que incluía 

saúde, previdência e assistência social. Essa descentralização seria viabilizada com a 

participação da comunidade: empresários, trabalhadores e aposentados (NOGUEIRA, 

2005). Essa “comunidade” foi formada, em parte, por muitas organizações que se 
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institucionalizaram nos anos 1990 a partir da maior abrangência de regulamentação da 

área. 

 Peruzzo (1998), Gohn (2000), Montaño (2005) e outros autores ocupam-se em 

traçar as classificações para essas organizações que não participam das esferas do 

mercado ou do Estado e que, por este motivo, nomeiam-se Organizações do Terceiro 

Setor. Cabe aqui ressaltar a grande amplitude do que é levado em conta quando se diz 

que uma organização é do Terceiro Setor. Há correntes diversas que possuem 

tendências de incluir nessa classificação a infinidade de organizações filantrópicas, 

sindicatos, associações, fundações institucionalizadas e há as que incluem ainda nesse 

“caldo social” os movimentos não institucionalizados. 

Gohn (2000, p. 60) explica de maneira didática as diferentes facetas desse setor: 

É um tipo de frankestein: grande, heterogêneo, construído de pedaços, 
desajeitado, com múltiplas facetas. É contraditório, pois inclui tanto entidades 
progressistas como conservadoras. Abrange programas e projetos sociais que 
objetivam tanto a emancipação dos setores populares e a construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária, com justiça social, como programas 
meramente assistenciais, compensatórios, estruturados segundo ações 
estratégico-racionais, pautadas pela lógica de mercado.  
 

Gohn (2000) chama, ainda, de Organizações Cidadãs, as que passam a se ocupar 

das temáticas voltadas para conscientização para a autonomia social e para o exercício 

da cidadania. Boa parte delas se originaram de Movimentos Sociais. Ao mesmo tempo 

em disputa pelo poder e em reivindicação de alento às suas problemáticas pelo próprio 

Estado, os movimentos sociais tinham suas ações voltadas, de forma muito expressiva, 

ao campo político. Tilly (apud GOHN, 1997, p. 246) dizia que “os movimentos seriam a 

contraparte não institucionalizada dos partidos políticos, sindicatos e associações”. 

Nas demandas voltadas para a busca da cidadania, protagonismo social e 

dignidade, apesar de muitos movimentos sociais terem se institucionalizado, alguns 

ainda permanecem somente movimentos e, há ainda, as organizações institucionalizadas 

que, momentaneamente podem produzir movimentos sociais. Faxina (2001, p.17) atesta 

que “são muitos os casos de organizações sociais que criam um movimento social, ou os 

movimentos sociais que se institucionalizam tornando-se organizações sociais ou 

ONGs.” 

Algumas classificações das organizações são realizadas em relação à sua 

atividade-fim ou temática de trabalho. Gohn (1997) e Peruzzo (1998) organizam, em 

primeiro plano, os movimentos sociais e populares. Para Gohn (1997, p. 268), existem 

movimentos construídos a partir da origem social da instituição que apóia ou abriga 
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seus demandatários, que são os ligados a igrejas, por exemplo; movimentos sociais 

construídos a partir das características da natureza humana: sexo, idade, raça e cor, 

como o das mulheres ou dos negros; movimentos sociais construídos a partir de 

determinados problemas sociais, como os que pedem por creches ou por preservação 

ecológica e movimentos sociais construídos a partir das ideologias, como o marxismo, 

anarquismo, etc.  

Já Peruzzo (1998, p. 44) utiliza outra classificação: 

 
Conceitualmente as expressões movimentos sociais, movimentos coletivos, 
movimentos populares, movimentos sociais urbanos, movimentos sociais 
populares, entre outras, são usadas indistintamente, o que talvez reflita sua 
grande diversidade e heterogeneidade em nossa sociedade. Eles podem agrupar-
se da seguinte forma: 
1-Ligados aos bens de consumo coletivo (...) 
2-Envolvidos na questão da terra (...) 
3-Relacionados com as condições gerais de vida (...) 
4-Motivados por desigualdades culturais (...) 
5-Dedicados a questão trabalhista (...) 
6-Voltados a defesa dos direitos humanos (...) 
7-Vinculados a problemas específicos (...)  

 
Para ela, muitas ONGs nascem como motivadoras dos movimentos populares e 

sociais. “Tais organizações são animadoras e fe rmentadoras de grupos sociais populares 

e sindicais” (PERUZZO, 1998, p.46). 

Gohn (2000, p.31) organizou as ONGs em alguns grupos determinados pela 

sua forma de ação e tema de trabalho. Chegou, então, em quatro grandes grupos: ONGs 

caritativas que se ocupam em fornecer assistência aos menores, mulheres e velhos; 

ONGs desenvolvimentistas, que intervém no meio ambiente e possuem um trabalho 

internacionalizado; ONGs cidadãs que focam em campanhas educativas e 

denunciadoras da violação dos direitos sociais (a anistia internacional é um exemplo) e 

ONGs ambientalistas como o Greenpeace e a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem 

- SPVS (GOHN, 2000, p. 31). 

Podemos dizer que as ONGs caritativas são principalmente as que 

descenderam de instituições filantrópicas; as desenvolvimentistas normalmente são 

ligadas a projetos globais e precisam mostrar números atestando a eficiência dos 

projetos realizados; as cidadãs, que descenderam dos principais movimentos sociais 

voltados à conquista dos direitos humanos; e as ambientalistas, que defendem a 

preservação do meio ambiente.  
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As ONGs em geral não têm como foco de trabalho a militância e a politização 

da sociedade civil, como os movimentos sociais. Pode-se dizer que a justificativa para 

tal resida no conceito defendido por Montaño que afirma que as ONGs nasceram de 

manobras burguesas. Gohn (GOHN, 2000, p. 59) identifica como uma parte delas as 

que trabalham nessa linha de atuação. “Apenas uma parcela das ONGs cidadãs evoca o 

mundo da política, da participação, do ativismo militante, ao contrário das ONGs 

assistencialistas ou desenvolvimentistas”.  

Gohn (2000, p. 54) ainda afirma que o Banco Mundial as separa em quatro 

grandes áreas: assistência de bem-estar, desenvolvimento de recursos humanos, 

capacitação/militância política, e políticas de amparo ou de proteção (no Brasil as duas 

últimas não se subdividem). 

Com a clara idéia de haver discordâncias em relação à classificação das ONGs 

que pode ser feita a partir de sua temática de trabalho, serviços que prestam, seu 

público-alvo ou sua posição ideológica, incluiremos aqui a discussão sobre a relação 

dessas organizações com processos formais de planejamento de estratégias de 

comunicação. Para isso, torna-se importante fazer uma escolha de linha de ONGs para 

justificar o estudo aqui realizado. Nossa opção será, a partir do interesse em entender 

como essas organizações encaram os processos comunicativos, classificá- las a partir da 

sua origem, isto é, dos movimentos e organizações que deram base para o surgimento 

dessas ONGs. Emprestaremos parte da classificação feita por Gohn para as ONGs, mas 

buscando adequar às outras instituições que forem citadas seguindo, principalmente, a 

orientação de dividi- las em três grandes grupos: as filantrópicas ou caritativas, as 

cidadãs ou que derivaram dos movimentos sociais e as do mercado, ou ligadas à 

iniciativa privada. 

Em síntese, os novos atores sociais que emergiram na sociedade civil brasileira, 
após 1970, à revelia do Estado, e contra ele num primeiro momento, 
configuraram novos espaços e formatos de participação e relações sociais. Estes 
novos espaços foram construídos basicamente pelos movimentos sociais, 
populares ou não, nos anos 70-80 (Gohn, 1991); e nos anos 90 por um tipo 
especial de ONGs, que denominamos anteriormente de cidadãs ou seja, 
entidades sem fins lucrativos que se orientam para a promoção e para o 
desenvolvimento de comunidades carentes a partir de relações baseadas em 
direitos e deveres da cidadania. (Gohn, 1994). Movimentos e ongs cidadãs têm 
se revelado estruturas capazes de desempenhar papéis que as estruturas formais, 
substantivas, não têm conseguido exercer enquanto estruturas estatais, oficiais, 
criadas com o objetivo e o fim de atender a área social (GOHN, 2000, p. 303). 
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Mesmo sendo classificadas de diversas formas, as organizações da sociedade 

civil institucionalizadas em ONGs, fundações, institutos, associações, sindicatos e 

outros incluem-se no chamado Terceiro Setor, por não estarem em busca do lucro e nem 

sob controle efetivo do Estado. Quando formos nos referir às organizações 

institucionalizadas em geral, que incluam os diversos tipos de ONGs, chamaremos de 

organizações do Terceiro Setor. No caso de explicitar as organizações que tiveram sua 

origem em movimentos sociais, objetos desse estudo, chamaremo-las de ONGs sociais 

ou organizações sociais. 

Demonstra-se, assim, um primeiro fator diferenciador das organizações 

constituídas e que hoje fazem parte do chamado Terceiro Setor: um grupo descende de 

movimentos sociais nascidos a partir de um conflito social, prioritariamente surgido 

entre povo e elite dominante e, em outros momentos, entre povo e Estado. O segundo 

tipo de organização é aquela voltada à filantropia, sem necessariamente ter nascido de 

um confronto social e podendo também ser administrada ou contar com a participação 

de grupos pertencentes às elites dominantes e/ou integrantes do Estado. Uma importante 

característica dessas organizações é o nascimento já institucionalizado, já organizado, 

de maneira a ter um fim específico. Até os anos 1980 essas organizações filantrópicas 

marcaram suas ações principalmente nas áreas urbanas, através de construções físicas 

como as Casas de Misericórdia e hospitais. Seus objetivos não são ligados à politização 

da sociedade, questionamento à ordem vigente ou conscientização quanto a um conflito 

social, mas em amenizar dores pontuais de parte da sociedade necessitada, ajudar e 

‘fazer o bem’. Note-se que esse ‘fazer o bem’ advém de uma ação que tem sua origem 

na elite e como objetivo final o povo. Não nasce das bases populares. Gohn (2000, p. 

12) as chama, atualmente, de ONGs assistencialistas.  

Entre esses dois formatos de organizações civis o caminhar histórico se distingue 

claramente. As organizações voltadas para a filantropia, e que muitas vezes eram 

ligadas ou funcionavam a partir da iniciativa de integrantes da elite dominante, possuem 

uma história antiga, pois podemos interpretar que são ligadas a todas as ações de 

benfeitorias pontuais ao povo. São organizações que mais facilmente acham seus pares 

em países desenvolvidos, pois sua orientação independe de regime político ou mesmo 

da existência ou não de lutas e confrontos sociais.  

Esse formato de organização remonta a semelhanças com organizações de países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos. Sua história confunde-se com a história da 
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filantropia ou mesmo da atitude social de cuidar do semelhante. O americano Hudson 

(1999) resgata a ação caritativa para provar que a prática da sociedade organizar-se em 

prol do semelhante “sem obter nada em troca” data da antigüidade: 

Alguns [autores] sugerem que se volte à época elizabetana ou ainda aos tempos 
do Império Romano. (...) Essa filosofia, no entanto, data de mais longe. As 
pessoas dizem: “a caridade começa em casa” - e assim foi. Desde os tempos 
mais remotos era o grupo familiar que cuidava dos membros pequenos, 
enfermos, deficientes, velhos, viúvos e órfãos. (...) As primeiras civilizações 
egípcias desenvolveram um severo código moral com base na justiça social.(...) 
O próprio faraó contribuiu ao dar abrigo, pão e roupas para os pobres quase 
5.000 anos atrás. (...) Na antiga Índia, o imperador budista Asoka (aprox. 274-
232 a.C.) proporcionou instalações médicas, mandou que fossem cavados poços 
e, já preocupado com o meio ambiente numa época remota, plantou árvores para 
o deleite do povo. (...) No mundo islâmico, a filantropia foi usada para montar 
grandes hospitais. Exemplos remotos de “fundo de miséria” também partiram 
do islamismo quando pacientes indigentes recebiam cinco peças de ouro assim 
que recebessem alta. (HUDSON, 1999, p. 3) 

 
Algumas organizações filantrópicas, hoje institucionalizadas como ONGs, 

podem ter seu berço nessa linha de trabalho. Existem desde os primórdios do Brasil e 

têm como fim “ajudar os mais necessitados”. A grande maioria é ligada a comunidades 

religiosas tanto católicas como de outros credos.  

A linha de separação das organizações filantrópicas e das que advieram de 

movimentos sociais hoje se torna tênue, pois os objetivos voltados para o bem comum, 

a não busca de lucro e ainda a interação ou o apoio de organismos da igreja, como já 

citado, fazem com que sejam colocadas, comumente, num mesmo patamar de 

tratamento.  

Além desses dois tipos de organizações, atualmente podemos identificar um 

outro que se estabelece, também, entre o mercado e o Estado: as que foram criadas por 

iniciativa de empresas privadas em meio à onda da responsabilidade social. Essas 

organizações que possuem, em alguns casos, a mesma classificação legal e muitas vezes 

conceitual das que já foram citadas, têm seus serviços voltados para ações sociais, 

preservação do meio ambiente - como é a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 

- ou objetivam financiar organizações que cuidam de crianças e adolescentes como a 

Fundação C&A. Outras ainda voltam seus esforços para as comunidades locais, onde 

suas fábricas ou escritórios estão inseridos. 

 A vontade é de acreditarmos que essas organizações privadas, imbuídas de um 

sentimento de solidariedade humana, resolveram momentaneamente apostar num 

mundo melhor. É até possível que algumas organizações, por meio de seus presidentes 
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ou donos, pensem realmente assim, mas a conjuntura atual nos leva a acreditar que isso 

se deve muito mais a um avanço cultural e de informação que os próprios consumidores 

dessas empresas começaram a possuir, além do movimento motivado por vários 

organismos internacionais e nacionais pressionando os mercados a portarem-se de 

maneira mais sustentável tanto social quanto ambientalmente. Assim, a partir do regime 

capitalista, que prima pela livre concorrência de mercado, as empresas precisaram se 

adequar às exigências atuais dos consumidores, que não querem mais somente um 

produto de boa qualidade, mas querem saber se a empresa que o fabrica ou vende é 

política, social e ecologicamente correta para poder consumir. As que não se adequam a 

esses novos padrões de conduta possuem grandes chances de ficar fora do mercado. 

Além disso, a legislação ambiental, a partir de pressões de organizações ambientalistas, 

acabou ficando mais rígida. Some-se a isso ainda o marketing social, tema recente das 

teorias de marketing, que levanta a importância do cuidado com a imagem que a 

empresa tem que passar, por meio da comunicação, ao seu público consumidor.  Dessa 

maneira, a criação dessas organizações vem mais a calhar com uma tendência 

mercadológica do que com um intuito de desapegadamente primar por procedimentos 

sociais mais igualitários. Essa reflexão tem bases mais sólidas quando se estabelecem as 

relações entre essas organizações e suas empresas. Como se separam os interesses de 

uma ou de outra? Assim, se já vimos que por um lado as organizações tentam 

desvencilhar-se da conduta regimental do Estado quando buscam financiamento nele, as 

organizações que foram criadas a partir de empresas acabam tendo suas ações muito 

próximas ou sendo realizadas em coerência com os interesses das empresas que as 

originaram. Nesse pensamento que analisa os interesses das corporações em manter 

fundações de apoio a causas específicas, Peruzzo (2007, p. 157) ainda inclui a questão 

dos interesses de classe como possível foco de atuação dessas organizações.  

 
Sem mencionar os interesses de classe, ou seja, trata-se também de garantir as 
condições necessárias para a produção e reprodução de uma estrutura de 
sociedade favorável ao desenvolvimento capitalista. Respeitar o meio ambiente, 
contribuir para a solução de problemas sociais que podem gerar tensões e 
conflitos, colaborar para a subsistência da mão-de-obra em condições de 
trabalhar (bem alimentada e com certa escolaridade), e assim, por diante, são 
condições necessárias à sobrevivência do capitalismo.  
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Dessa maneira, não há como se colocar num mesmo patamar de análise, 

organizações que respeitam os interesses do capital das empresas que as mantém15, 

organizações que vieram de movimentos sociais que mantinham historicamente embates 

com o capital e com o Estado repressor e organizações filantrópicas, as quais servem 

para atuar em situações emergenciais e que tinham seu financiamento a partir de 

empresas privadas ou mesmo do Estado independente dos objetivos da organização 

doadora ou do governo vigente.  

Importa ainda, ressaltar que a classificação que aqui pretende-se adotar para 

entender as organizações e sua relação com as técnicas de comunicação está girando em 

torno das origens das organizações, porque essa gênese muda, de maneira intensa, sua 

posição social, sua forma de gerência interna, sua institucionalização e a relação que 

esta mantêm com os meios de comunicação de massa, com outros processos de 

comunicação e com a sociedade/opinião pública.   

 

4 – A comunicação nas ONGs 

Quando o intuito é entender de que maneira acontecem os processos 

comunicativos nesses três tipos de organizações, as diferenças aparecem. As 

organizações filantrópicas, normalmente financiadas por indivíduos inseridos no 

mercado ou considerados da elite social, usufruíram das benesses de se ter contatos com 

a grande imprensa. Essas organizações tiveram seus processos comunicativos 

desenvolvidos de maneira mais profissional a partir de assessoria de imprensa ou 

mesmo de contatos informais que significavam troca de favores e influências entre 

donos de jornais e os dirigentes das organizações filantrópicas. Essa metodologia de 

uma comunicação organizada, muitas vezes profissional, era buscada nos apoiadores 

financeiros, oferecida a partir de projetos filantrópicos das empresas de comunicação, 

em organizações privadas em geral e a partir de famílias de “renome” que tinham como 

costume o apoio voluntário a essas organizações.  

Já as organizações que nasceram a partir da iniciativa privada (fundações, 

assessorias, institutos, etc.) herdam de suas organizações privadas também o modo de 

divulgação profissionalizado. Acabam sendo comuns os contatos com a imprensa a 

partir da empresa-mãe da organização já que os processos de comunicação 

profissionalizados já eram realizados dessa maneira pela organização privada. Então 

                                                 
15 Importa ressaltar ainda as vantagens tributárias (descontos nos impostos) que empresas que financiam 
ou mantém organizações privadas de interesse público recebem.  



 

 

50 

 

metodologias de processos comunicativos, análise de públicos a serem atingidos ou 

mesmo técnicas e estratégias, nessas organizações, são pensadas a partir da lógica do 

mercado, pois é a lógica herdada da empresa apoiadora, que deu origem à organização. 

Logo, tanto as organizações filantrópicas quanto as que são fruto da iniciativa 

privada tiveram seus processos comunicacionais já estabelecidos pela profissionalização 

exigida pelo mercado, diferentemente das organizações cidadãs ou sociais, que se 

originaram dos Movimentos Sociais. Importante ressaltar aqui que, como 

profissionalização entende-se a utilização de processos sistemáticos de planejamento e 

realização de atividades que busquem seu suporte em conhecimento técnico. Dentro das 

práticas de comunicação podem ser incluídas as assessorias de imprensa e a construção 

de processos de planejamento de comunicação institucional. Dessa maneira, do ponto de 

vista do relacionamento com a imprensa, as organizações sociais tiveram maior 

dificuldade em estabelecer processos comunicacionais formais, profissionais ou mesmo 

em manter relações próximas aos meios de comunicação de massa. Essa dificuldade 

deve-se à antagonia que existia nas décadas anteriores às da abertura democrática entre 

os movimentos sociais que as originaram e o Estado e o mercado. Essa posição limítrofe 

por parte dos movimentos ainda era estimulada pela cooptação que os meios de 

comunicação de massa historicamente sofreram e sofrem pelos outros dois setores.   

 
As relações entre meios de comunicação e governo militar a partir de 1964 
foram sempre (ou quase sempre) íntimas. Em 1942 fecharam no país 62 jornais, 
enquanto, a partir da ‘revolução’ bem poucos. Todas as grandes corporações de 
comunicação nasceram ou se desenvolveram por essa época sob o frondoso 
manto protetor do autoritarismo. A imprensa não teve então a dimensão 
libertária de resistência democrática que se canta (CAVALCANTI FILHO, 
1993, p.41). 
  

Assim, organizações que se originaram das elites (filantrópicas) ou mesmo do 

âmbito empresarial (mercado) tiveram sempre livre acesso aos meios de comunicação 

de massa, pois não colocavam em risco a forma de dominação vigente. Os que 

propunham uma nova sociedade já não tinham essa abertura, como Wanderley aponta 

em Peruzzo: 

(...) Parece que os grupos governantes, os meios de comunicação de massas, as 
‘novas’ religiões conseguem atingir as massas com maior eficiência e suas 
preocupações são de domesticá-las ou de convencê-las a aceitar suas idéias e 
seus planos, e os defensores da democracia efetiva - político-institucional, 
econômica e social – são os que enfrentam maiores obstáculos para entendê-las 
e conquistá-las (WANDERLEY apud PERUZZO, 1998, p. 19). 
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A falta de espaço na mídia formal faz com que essas organizações 

desenvolvam um tipo de comunicação muito peculiar, com o objetivo de, ao mesmo 

tempo, conscientizar a sociedade e, num segundo momento, para se posicionar em 

antagonismo a tudo que vinha do controle exercido pela grande mídia. 

Esse cenário se intensifica no regime militar que, além de controlar mais 

fortemente as mídias massivas, reage coercitivamente às iniciativas de expressão 

alternativa dos movimentos sociais. Dessa forma, paralela à cisão política e social, 

tendo de um lado o povo e seus movimentos e de outro a elite-mercado e o Estado, 

aparece a cisão na comunicação: de um lado a massiva, controladora e de outro a 

alternativa, popular, do povo. Santos (apud PERUZZO, 1998, p. 134) explicita como 

essa relação foi inicialmente vista:  

Os meios de comunicação de massa (...): estão nas mãos da burguesia; 
orientam-se pela unidirecionalidade e verticalidade; privilegiam os objetivos e a 
ideologia das classes dominantes; criam hábitos de consumo por meio da 
persuasão; ocultam ou desvirtuam a realidade, distorcem os fatos; despolitizam 
o receptor; desmobilizam interesses das classes subalternas; impedem o acesso, 
o diálogo e a participação da sociedade no que se refere a decisões relativas a 
programação e mensagens; apropriam fragmentos da cultura popular; detêm a 
tecnologia e são economicamente estáveis. 
Os meios comunitários, (...) estariam ligados “a cultura popular, que 
desempenharia um papel de ‘cultura de resistência’ (ao capitalismo, à ideologia 
dominante, à cultura oficial), (...) para tanto, sua produção estaria desvinculada 
do maquiavelismo da cultura de massa. Seria pura em sua criação, ousada em 
seu conteúdo e permaneceria imaculada na divulgação e recepção”. (SANTOS 
apud PERUZZO, 1998, p. 134) 

 
No final dos anos 1970, com a gradual abertura do regime militar e o avanço 

progressivo para um regime democrático, surgiram organizações que focaram suas 

atividades em fornecer informações concretas sobre números estatísticos e sobre a real 

situação econômica e social brasileira. O IBASE – Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas foi uma das organizações criadas com o objetivo de acabar com o 

monopólio informativo e apresentar a todos os segmentos da sociedade brasileira, 

principalmente aos movimentos populares, uma visão crítica e alternativa da conjuntura 

nacional (GOHN, 2000, p. 96). 

Os anos 1980 trouxeram à tona algumas das rusgas existentes durante a época 

do regime militar e não sinalizaram uma nova postura da mídia massiva. Ela continuou 

em poder de grandes grupos econômicos que viram, neste meio, depois da ditadura, 

uma outra forma de controle. O Estado não tinha mais tanta força de coerção. Era a vez 

do poder econômico exercer sua força. Assim, por mais que desejasse por meio dos 
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jornalistas mais conscientes assumir uma postura mais crítica, mais aberta em relação às 

denúncias sociais, os meios de comunicação de massa viam que o poder econômico dos 

grandes anunciantes era determinante no momento de decidir se um assunto seria 

publicado ou não. E tornou-se uma grande forma de poder, como define Schwartz 

(1985, p. 20): 

os meios de comunicação afetam profundamente as atitudes da comunidade, as 
estruturas políticas e o estado psicológico de todo um país. À maneira de Deus, 
a mídia pode alterar o curso de uma guerra, arrasar um presidente ou rei, elevar 
os humildes e humilhar os orgulhosos. 
 

Os movimentos sociais, acostumados a serem “invisíveis16” ou a terem suas 

informações e fatos distorcidos pela grande imprensa, acabaram por se afastar desses 

veículos, evitando um contato mais próximo ou profissional. A distorção da imagem 

dos movimentos que acabava acontecendo nas pautas realizadas pela imprensa 

provocavam indignação e afastamento dos veículos de comunicação por parte dos 

militantes. Essas notícias com viés tendencioso confundiam a opinião pública quanto 

aos valores e motivos de luta desses movimentos. A relação desses movimentos com a 

grande imprensa tornou-se, se não antagônica, extremamente distante. Para alguns 

integrantes de movimentos de organizações cidadãs era impossível visualizar que um 

dia a grande imprensa pudesse ser parceira desses grupos ou mesmo propiciar algum 

tipo de espaço em seus veículos. Gohn (1997), no estudo das ações desenvolvidas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, atesta esse formato nada imparcial 

que a imprensa se acostumou a tomar: a inovação e criatividade no modo de produção 

do Sem Terra não são comunicadas pela grande imprensa destacando-se apenas o lado 

das ocupações de terra, caracterizando-as como invasões selvagens.  

Algumas organizações ainda vieram trabalhar em prol dessa aproximação entre 

movimentos e grande mídia, tentando, de maneira pró-ativa, costurar formas de repassar 

a informação necessária por meio de um exercício persistente de contato com a 

imprensa, sensibilizando repórteres e editores para o trabalho desenvolvido por essas 

organizações17. Essas organizações fazem o trabalho de ‘tradução’ do discurso, muitas 

                                                 
16 Alguns pesquisadores defendem que a imprensa possui força de legitimação da existência de um fato 
ou organização. Há a prerrogativa de que se não foi divulgado pela imprensa, o fato não existiu. A 
pesquisa de Faxina (2001) fornece resultados interessantes sobre essa legitimação da ação pelos veículos 
de comunicação. 
17 A Agência de Notícias sobre os Direitos da Infância e Adolescência – ANDI é um exemplo de 
organização que trabalha como “ponte” entre movimentos e instituições que trabalham com questões 
infanto-juvenis e a grande imprensa. 
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vezes panfletário, utilizado nos movimentos sociais para a linguagem jornalística 

utilizada pelos meios de massa.  

Na década de 1990, a velocidade de criação de novas organizações e a 

institucionalização das que já existiam não foi suficientemente bem acompanhada por 

um melhor relacionamento com a imprensa, mas inaugurou um novo olhar para esse 

setor. Nota-se que as organizações ambientalistas voltaram-se com maior rapidez para a 

parceria com os meios de comunicação de massa. A Eco-9218 foi um marco nesse 

relacionamento. Começa-se a discernir um novo modelo de organização: as não 

governamentais. Os pesquisadores começam a vislumbrar alterações nesse antagonismo 

entre Movimentos Sociais e imprensa. Peruzzo (1998) afirma que essa postura de opor 

os meios populares aos massivos sofreu uma profunda revisão nos anos 1990, não só na 

área acadêmica, mas também no âmbito das organizações envolvidas com a 

comunicação popular, em função das mudanças que ocorreram na sociedade 

(PERUZZO,1998, p. 128). 

As ações que evitavam o contato mais direto com os veículos de massa ou 

mesmo o discurso de enfrentamento à grande imprensa sofrem um abrandamento em 

muitas organizações, mas boa parte das ONGs sociais continua com dificuldade de 

divulgar assuntos referentes às suas práticas na mídia massiva.  

Na atualidade, o relacionamento dos movimentos sociais com a grande 

imprensa parece mais estreito. A partir da ação das várias organizações ligadas às 

empresas privadas, os assuntos relativos ao ‘Terceiro Setor’ têm entrado mais nas 

pautas dos veículos, muitas vezes por acompanharem o fluxo de notícias do próprio 

setor privado ou pela pressão realizada por muitos movimentos que se dedicam a 

trabalhar em prol da democratização da comunicação. 

A mídia brasileira atravessa uma fase de transição para adequação do seu 
modus operandi e da sua linguagem à febre do "politicamente correto", 
impulsionada nas últimas décadas pelo desenvolvimento do terceiro setor, pela 
consolidação das culturas do voluntariado e da responsabilidade social, e pelo 
incremento das ações de prevenção e combate à discriminação e por políticas 
públicas afirmativas de grupos historicamente segregados (as chamadas 
minorias) no Brasil. (CELESTINO, M.; BENEVIDES, S. 2003) 
 

 Pode-se dizer que por um lado os movimentos deram o seu passo de 

aproximação com os meios de comunicação de massa e, de outro, os veículos receberam 

a pressão da sociedade civil para se aproximar dessas pautas. Estar na mídia torna-se 

                                                 
18 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio 
de Janeiro. 
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importante para os movimentos, porque legitima suas ações perante a opinião pública, 

como mostra Lacerda (2002, p.91): 

Na era da globalização, não basta realizar atividades concretas de cidadania; é 
preciso estar presente no imaginário social. Os diversos campos sociais 
elaboram estratégias para estar presentes na mídia, porta-voz desta era. Os 
movimentos sociais e organizações não governamentais buscam essa 
visibilidade midiática como maneira de pressionar governos, partidos políticos 
e o mercado em relação à agenda social global.  

A recente institucionalização de boa parte dos movimentos sociais tornando 

muitos deles organizações não governamentais estimulou essa busca por um 

relacionamento mais próximo com os meios de comunicação de massa. Isso se deve à 

grande importância que a comunicação vem tomando em relação às ações dos 

movimentos e à necessidade de se estabelecer canais mais efetivos com os seus diversos 

públicos de inter-relação. Margarida Kunsch (2005, p. 41) explica:  

Hoje no âmbito de uma sociedade cada vez mais complexa, reserva-se à 
comunicação um papel de crescente importância nas organizações que 
procuram trilhar o caminho da modernidade. As ONGs, os segmentos civis 
organizados e os movimentos sociais têm de valer-se de serviços integrados 
nessa área, pautando-se por uma política que privilegie o estabelecimento de 
canais efetivos de ligação com os segmentos a eles vinculados e, 
principalmente, a abertura das fontes com vistas à efetiva difusão e mobilização 
social. 

 

Outro movimento comunicacional se percebeu acontecendo paralelamente a essa 

caminhada que foi do afastamento dos veículos de massa para uma aproximação tímida. 

Como a imprensa brasileira historicamente se manteve nas mãos de representantes do 

Estado ou do mercado, privilegiando claramente essas pautas, os movimentos sociais 

alijados desse ambiente de comunicação optaram por estabelecer uma comunicação 

alternativa com seus públicos-alvos e com a opinião pública. Para Grinberg (1987, p. 

18) esse fenômeno da opção pelo alternativo se proliferou pela América Latina nos anos 

que se seguiram ao final dos regimes militares. Esse tipo de comunicação funcionava 

como “antídoto frente ao monopólio da palavra por parte dos que usufruem também do 

poder político e econômico”. 

Para Mota (1987), esse tipo de comunicação – que ele também nomeia de 

popular – “tem nítido caráter de classe na medida em que expressa os interesses de um 

determinado grupo social no seu conflito pela sobrevivência, no seu enfrentamento da 

dominação política, cultural e econômica” (MOTA, 1987, p. 42). 

Dentro desse enfrentamento ao mercado e ao Estado a partir do uso de outras 

ferramentas de comunicação – chamadas alternativas às vigentes - enfrentava-se 
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também a grande imprensa, os meios de comunicação de massa que funcionaram 

durante muito tempo como baluartes das elites. 

As décadas de 1970, 1980 e 1990 foram palco, no Brasil, de profundas 

mudanças no contexto, principalmente sócio-político-econômico. Acontece no final dos 

anos 1970 a democratização do regime de governo. Profundas transformações nos 

Movimentos Sociais, que precisam adequar sua atuação a novos cenários; o nascimento 

de uma grande profusão de organizações não-governamentais, instituições privadas de 

interesse público, fundações, institutos e associações com as mais variadas demandas; 

acontece ainda uma reorganização do espaço ocupado pela sociedade civil nas decisões 

e responsabilidades que antes competiam somente ao Estado; começa a surgir um 

investimento maior do mercado nas questões que envolvem as demandas sociais; inicia-

se um posicionamento mais aberto dos meios de comunicação de massa em relação às 

pautas e temáticas sociais; há ainda a movimentação efetiva de grupos civis com o 

intuito de pressionar para que as estruturas sociais se tornem menos refratárias às 

questões sociais e, por fim, dá-se início à descoberta, por parte das organizações sociais, 

de uma diversificada gama de estratégias de comunicação que podem auxiliar na 

realização de sua missão e objetivo. É, a partir desse cenário, que o estudo sobre as 

estratégias de comunicação nas ONGs sociais vão se construir.  
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Capítulo II - As ONGs sociais, seus públicos e as 
principais estratégias de comunicação 
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Capítulo II – As ONGs sociais, seus públicos e as principais estratégias 
de comunicação 
 
 

Este segundo capítulo tem como objetivo traçar alguns conceitos que permeiam 

as relações das ONGs sociais19 com seus públicos e as principais estratégias de 

comunicação utilizadas. Mas importa aqui atentar para algumas abordagens conceituais 

antes de estabelecer as questões e segmentações de públicos e estratégias.  

Parte-se aqui, principalmente dos conceitos da área de Relações Públicas para 

dar conta dos procedimentos comunicativos com os vários públicos. Por dois motivos: 

Relações Públicas é a área da Comunicação que se dedica a trabalhar com as relações 

entre públicos de uma organização20, e pela bibliografia que trata das questões de 

comunicação nas organizações do Terceiro Setor ser mais vasta nas abordagens 

referentes a Relações Públicas do que nas outras atividades de comunicação como 

Jornalismo no Terceiro Setor ou mesmo Publicidade. Mesmo assim traremos alguns 

conceitos existentes sobre as atividades nas outras habilitações. 

As ONGs sociais trabalham na atualidade com relacionamentos em diversos 

níveis sociais e com públicos diversos. Um dos públicos principais dessas relações, o 

que é foco de suas ações, é chamado de beneficiário. Além dele, há que se entender que 

relações institucionais são mantidas também com financiadores, com a comunidade que 

é afetada pela presença da organização, com a imprensa que noticia suas ações (ou não), 

com outros movimentos, parceiros de caminhada e com a sociedade como um todo (a 

opinião pública). Estabelecer e segmentar esses públicos só é útil aqui numa abordagem 

epistemológica, pois deve-se ressaltar que, na realidade, os processos comunicativos e 

as relações entre esses públicos e as organizações e as relações dos públicos entre si se 

dão de maneira cruzada, enredada, dinâmica e simultânea.  

Outra observação a ser feita é voltada para a própria segmentação desses 

públicos. Henriques (2007) atesta que uma simples segmentação de público, como a 

realizada em outros âmbitos organizacionais, não consegue abranger a complexidade 

dessas relações entre as ONGs sociais e seus públicos. Sua análise se refere a projetos 
                                                 
19 ONGs sociais é a nomenclatura que utilizaremos no trabalho a fim de nos referirmos as ONGs que têm 
sua origem e proximidade em movimentos sociais e populares. 
20 Segundo a Associação Brasileira de Relações Públicas, inspirada no Instituto Britânico de Relações 
Públicas, “entende-se por RP o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo, da alta administração, 
para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e seu 
pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada direta ou 
indiretamente, entendendo-se por grupos os acionistas, clientes, fornecedores, governo, escolas, 
financiadores, etc.” (CANFIELD, 1988, p. 20). 
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de mobilização, invariavelmente objetivo dessas organizações quando buscam se 

utilizar de estratégias de comunicação para atingir seus públicos. 

(...) a simples aplicação das técnicas já tradicionais de segmentação e 
classificação de públicos, tal como, se faz em organizações do tipo empresarial 
ou no planejamento de marketing, se mostram insuficientes para compreender a 
situação dos diversos atores envolvidos a partir dos vínculos que mantém com 
seu projeto mobilizador. (HENRIQUES, 2007, p.35) 

 

Neste capítulo mostraremos algumas formas de segmentação de públicos nas 

organizações, nas ONGs e proporemos uma classificação que segue o que foi visto nas 

organizações estudadas21.  

Outro adendo que deve ser feito é sobre o uso dos conceitos da atividade de 

Relações Públicas na abordagem das estratégias de comunicação e atuação das ONGs 

sociais. Da mesma maneira que as organizações do Terceiro Setor podem ser divididas 

nas que realmente estão inseridas num contexto de protagonismo civil, em que seus 

trabalhos envolvem esforços para o aumento da cidadania e para uma maior 

participação social, e outras acabam trabalhando com processos distanciados dessas 

demandas e continuam se nomeando organizações do Terceiro Setor, algo similar 

acontece à atividade de Relações Públicas. Pode-se visualizar duas maneiras distintas de 

se atuar com a prática de RP.  Originalmente, a atividade de RP nasceu para organizar 

as questões conflituosas em volta do capital. Sua missão era a de apaziguar os ânimos 

que se voltavam em relação aos conflitos nascidos a partir da crescente exploração 

capitalista. A intenção inicial, quando da sua criação, era favorecer os empresários e sua 

atividade em busca de maior lucro. 

Criadas nos Estados Unidos, as Relações Públicas espalharam-se pelo mundo, 
disseminando uma política de apoio velado ao capitalismo, pautada falsamente 
na valorização do trabalhador e do consumidor. Ao considerar seu histórico, é 
inevitável afirmar que as Relações Públicas estão comprometidas com o capital, 
pois o ramo empresarial foi o primeiro a adotar a filosofia dessa profissão 
(MATTOS, 2002, p. 162). 

 

No Brasil, o cenário construído não foi diferente. A prática de Relações Públicas 

originalmente foi realizada por grandes organizações e por estadistas que reconheciam 

que a harmonia e a administração dos conflitos sociais eram necessárias para a 

acumulação de capital (PERUZZO 1982, p. 21-22). 

Vozes dissidentes desta linha de atuação começaram a surgir inaugurando uma 

nova linha teórica – e de práticas - de atuação do RP. Esses outros autores trabalhavam 
                                                 
21 O contexto e realidade das ONGs estudadas serão explicitados nos próximos capítulos. 
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as Relações Públicas não numa visão apaziguadora de conflitos, mas que tinha a missão 

de trabalhar com grupos oprimidos de maneira a conscientizá- los e levá- los à ação a 

partir da atuação de RP:   

Segundo os paradigmas de Burrel e Morgan, a teoria das Relações Públicas 
pode ser classificada em funcionalista e humanista radical. (...) Em poucas 
palavras, pode-se dizer que os funcionalistas preocupam-se com a continuidade 
das regras e dos padrões sociais, afirmando que as ciências servem para impor 
ordem à sociedade. (Fonseca, 1989) Já os humanistas radicais acreditam que 
este mundo social é fruto da mente do homem, que é elevado ao posto de 
elemento principal da História, defendendo sua conscientização como fator 
indispensável à sua libertação (MATTOS, 2002, p. 164). 

 

Essa linha “humanística radical” é apresentada, num resgate de sua gênese por 

Waldemar Kunsch em artigo publicado em 2007. Os novos estudos, iniciados antes de 

1980, inauguravam esse novo modo de enxergar a atividade de Relações Públicas. 

Waldemar Kunsch (2007, p.111) cita o congresso da União Cristã Brasileira de 

Comunicação Social como um marco das novas proposições: 

[o congresso] incluiu em sua programação um painel sobre relações públicas a 
serviço dos interesses da comunidade e dos movimentos sociais organizados, 
em que sobressaíam, entre outros José J. Queiroz, Cicília Krohling Peruzzo e 
Margarida Krohling Kunsch. Suas intervenções neste evento são, para nós, 
paradigmáticas na história da relações públicas comunitárias do Brasil. Queiroz 
(apud Peruzzo, 1982, p. 127) advertia que “também para relações públicas – 
técnico e técnicas – pode soar a hora da libertação, bastando que mudem ‘de 
ótica e de lugar’”. E recomendava ao profissional, entre outras coisas: 
transformar-se de “ser de contato” em “ser de relações”; sacudir a passividade 
política; aprender a atuar grupalmente; e por a disposição das classes 
subalternas as suas técnicas, dentro de uma metodologia “da troca”. Cicília 
propugnava a utilização de relações públicas pelos movimentos populares, 
“desde que fermentadas por outra concepção de mundo”.(...) Margarida, por sua 
vez, dizia que os relações públicas, “longe de querer dar receitas prontas”, 
deviam pensar muito mais em uma “ação conjugada”(KUNSCH, W., 2007, p. 
111).    

 

Dessa maneira, importa-nos aqui colocar que, da mesma forma que as ONGs 

sociais nasceram da necessidade de criação de metodologias participativas de ação nos 

movimentos sociais e não herdar essas metodologias de organizações empresariais, a 

atividade de Relações Públicas de que tratamos aqui é a que não somente transpõe 

técnicas de aproximação com os diversos públicos usadas pelas empresas capitalistas 

mas de enxergar a atividade como propiciadora de uma nova comunicação, libertadora e 

que tem no ser humano seu protagonista. 

As organizações precisam se comunicar com os diversos públicos ao seu redor 
de forma transparente e quase que imedia ta. A gestão da comunicação 
institucional e o desenvolvimento de práticas de relações públicas no terceiro 
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setor têm características distintas daqueles nos setores empresarial e 
governamental. Um grande diferencial é a defesa de causas sociais, ambientais 
ou ideológicas se sobrepor à finalidade de lucro ou interesses políticos. Esse 
pressuposto exige uma qualidade maior do nível de comunicação, pois as 
“trocas” envolvidas nesse contexto são extremamente simbólicas, o que 
aumenta a complexidade do processo no terceiro setor (UTSUNOMIYA, 2007, 
p. 311). 
 

Posto que as relações entre os públicos do entorno das ONGs sociais são 

complexas e não- lineares, mesmo aqui parecendo independentes, e que o 

relacionamento entre a ONG social e seus públicos é pautado por estratégias 

diferenciadas das mercadológicas – estratégias essas nem sempre planejadas e 

intencionais – torna-se importante traçar as bases do que será a análise das estratégias de 

comunicação e dos públicos relacionados às ONGs.  

Quando essa busca por estratégias e ações de comunicação é intencional, 

planejada, um dos objetivos das ONGs sociais é sensibilizar e, muitas vezes, mobilizar 

seus públicos para suas demandas. Isso se torna um desafio para a atividade de Relações 

Públicas muitas vezes, por abarcar ações específicas dessa área, como mostra Henriques 

(2007, p.101): 

Podemos entender o processo mobilizador como um processo de relações 
públicas. Não no sentido propagandístico ou mercadológico, mas em uma 
acepção política da defesa pública de interesses por meio do relacionamento 
entre instituições e públicos. A necessidade de relacionamento público fez 
emergir a atividade de relações públicas – estreitamente associada aos grandes 
interesses do capital privado em busca da legitimação pública, em um cenário 
de modernização e de emergência de uma opinião pública de massa. Entretanto, 
em uma visão mais ampla, podemos compreender que a atividade se aplica em 
seus fundamentos a qualquer demanda de relacionamento que se apresente entre 
as instituições e seus públicos. É uma atividade que deve ser compreendida 
como parte de um complexo sistema especializado – que emerge na sociedade 
de massas – de administração dos mecanismos de visibilidade pública e, por 
conseguinte, de mediação e administração das controvérsias públicas.  

 Estabelecer seus públicos de relacionamento e a melhor maneira de atingi- los a 

partir de suas intenções têm sido um dos desafios das ONGs sociais que já perceberam a 

importância de obter visibilidade a fim de legitimar suas ações e agregar parceiros de 

luta para suas causas. 

 

1 - Os públicos das organizações 

 

 Tem-se como público de uma organização os grupos de pessoas que possuem 

interesses em comum e podem ser divididos ou alocados em grupos temáticos a partir 

desses mesmos interesses. 
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O grande público de qualquer empresa comercial ou organização não lucrativa 
é uma coleção de públicos individuais, cada um com seus interesses e 
problemas próprios. O público das empresas comerciais abrange: 1)público 
empregado, 2) o público proprietário ou acionista, 3) o público consumidor, 4) 
o público fornecedor, 5) o público da comunidade, 6) o público governamental, 
7) o público de classe ou firmas concorrentes da mesma indústria, e 8) o 
público distribuidor-representante. As organizações sociais, religiosas, 
trabalhistas, culturais, benemerentes e não lucrativas têm igualmente os 
públicos que lhe são particulares (CANFIELD, 1988, p.26).  

  
Em sua análise crítica das Relações Públicas no capitalismo e o início das 

discussões sobre relações públicas num viés humanístico, em 1982, Peruzzo, citando 

Teobaldo Andrade, trazia a classificação tradicional dos públicos de uma organização a 

partir do grau de relacionamento dos públicos com a empresa e os interesses em 

comum.  

 
Esta classificação divide o público em interno, externo e misto. Os funcionários 
de todos os níveis e suas famílias são considerados público interno. O público 
externo comporta a imprensa, consumidores, concorrentes, poderes públicos, 
“comunidade” onde a empresa atua – o bairro ou a cidade, etc. e o público 
misto abrange acionistas, revendedores, fornecedores, etc. Trata-se de uma 
classificação geral e pode variar conforme as características da empresa 
(PERUZZO, 1982, p. 39). 

 
Fábio França (2004, p.122) propõe, na atualidade, uma segmentação “lógica” 

para os públicos de uma organização. 

 
Um dos principais desafios dos comunicadores e de relações públicas é definir 
com precisão quem são os públicos e as formas de relacionamento com eles. A 
visão tradicional não permitia que essa interação fosse eficaz com os diversos 
públicos pelo fato de não ser precisa. Os programas de Relações Públicas e de 
comunicação tentavam atingir os públicos de modo extensivo; por exemplo, 
empregados, familiares e acionistas tratados como públicos internos, embora 
seus níveis de relacionamento e de interesses fossem completamente diversos. 
Como conseqüência, o programa de comunicação deveria ser diferente, e mais 
ainda, a comunicação não poderia ser eficiente porque as mensagens para esses 
públicos jamais poderiam ser iguais. A mesma distonia – mensagens-públicos – 
é verificada em todos os demais casos, existindo, por vezes, erro de acepção 
quanto à identidade do próprio público.  
 

A partir dessa constatação ele propõe a segmentação de público a partir de uma 

visão lógica que “contribui parar tornar eficaz os projetos de relacionamentos com os 

mais diversos segmentos de interesse da organização e para criar novo paradigma de 

comunicação dirigida a cada um dos denominados públicos estratégicos da empresa” 

(FRANÇA, 2004, p. 122). Nessa conceituação lógica, ele cita como tipos de públicos de 

uma ONG: 
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- Assembléia geral, diretoria executiva, conselhos e sócios; 

- doadores; 

- Coletores; 

- Patrocinadores, mantenedores; 

- Beneficiados; 

- Colaboradores; 

- Recicladores; 

- Funcionários e voluntários. (FRANÇA, 2004, p. 141-142) 

Mais especificamente tratando de públicos das organizações do terceiro setor, 

Cicília Peruzzo (2007), em estudos recentes traz a sugestão de classificação de diversos 

autores como Laufer e Meneghetti: 

Há várias classificações possíveis de públicos no âmbito das organizações e 
movimentos sociais. Uma delas leva em conta a natureza do vínculo e divide o 
amplo leque de públicos em; (a) público provedor (doadores, apoiadores, 
fornecedores, reguladores); (b) público interno (funcionários e seus familiares); 
(c) público agente (voluntários, conselheiros, parceiros, fornecedores); (d) 
público externo (clientes e público em geral), conforme Meneghetti (2001, 
p.45) referenciando-se de maneira indireta a outros autores. Outra vertente 
prefere reunir os diferentes segmentos em: (a) público meio (equipe, 
voluntários e membros); (b) público alimentador (provedor de recursos e 
legitimidade); (c) público fim (os “clientes ou “consumidores” dos serviços e 
produtos da OSC)(LAUFER e MENEGHETTI apud PERUZZO, 2007, p. 169).  

 

Outro autor que oferece uma segmentação de público para movimentos sociais e 

organizações que possuem vistas na mobilização é Marcio Simeone Henriques. Para ele 

os públicos podem ser: 

a) Beneficiados (B) – o público beneficiado é entendido como sendo todas 
as pessoas e instituições que podem ser localizadas dentro do âmbito espacial 
que o projeto delimita para sua atuação. 
b) Legitimadores (L) – grupo de instituições que, localizados dentro do 
âmbito espacial do projeto, não apenas se beneficiam com seus resultados, mas, 
possuindo informações acerca de sua existência e operação, são capazes de 
reconhecê-lo e julgá-lo como útil e importante, podendo se converter em 
colaboradores diretos em qualquer tempo. 
c) Geradores (G) – grupo de pessoas ou instituições que, localizados 
dentro do que se define como âmbito espacial do projeto, não apenas se 
beneficiam com seus resultados ou dispõem-se a legitimar a sua existência, mas 
efetivamente organizam e realizam ações em nome do projeto (HENRIQUES, 
2004, p. 51). 
 

Assim, as ONGs sociais acabam tendo ao seu redor alguns grupos de pessoas 

que são chamados de públicos dessas organizações. É com esses públicos que elas se 

relacionam de maneira intencional ou não, pois sua relação pode ser informal enquanto 
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existe e age em uma determinada região ou mesmo situação. Canfield (1988, p. 77) 

ainda estabelece que “do ponto de vista de uma organização não- lucrativa, o público 

principal é representado por seus membros ou contribuintes, bem assim pelos 

empregados, os fornecedores e a comunidade em que opera”. Independente de quantos 

públicos são atingidos por uma organização ou mesmo de que maneira é feita a 

segmentação desses públicos em relação às estratégias de comunicação utilizadas, 

interessa  entender que, principalmente, a ONG social, foco do nosso estudo, está 

envolta em dezenas de grupos de pessoas com interesses e percepções distintas sobre a 

atividade gerida por ela e que essas relações irão influenciar sobremaneira as conquistas 

realizadas tanto em objetivos alcançados quanto em pessoas agregadas ao seu trabalho. 

Como Passos reflete: 

Antes de mais nada, é fundamental estabelecermos que as ONGs não são atores 
isolados, no cenário da luta pela democracia. Contracenam com parceiros 
diferenciados, em relações que podem ser fraternas, igualitárias, ou, ao 
contrário, eventualmente conflituadas por interesses corporativos e/ou 
contraditórios. Em ambas as hipóteses, porém, têm um papel bastante 
específico a desempenhar (PASSOS, 2003, p. 25). 

 

Esse “papel específico” que as ONGs desempenham na sociedade ou na 

comunidade é visto e percebido de maneiras diferenciadas pelos públicos que se 

relacionam com essas organizações. Construir ou estabelecer formas de se comunicar 

com esses públicos visando o esclarecimento, a construção de uma imagem fidedigna 

ou mesmo mobilizar para algumas demandas têm sido o objetivo de muitas 

organizações. De diferentes maneiras, essas organizações têm alcançado patamares de 

visibilidade e relação com os públicos. Essas conquistas quase sempre perpassam o uso 

de técnicas de segmentação de público e construção de estratégias de comunicação com 

os mesmos. É útil, portanto, estabelecermos algumas questões sobre cada um desses 

públicos numa segmentação proposta neste trabalho tendo em vista as relações e 

utilização de estratégias de comunicação com cada um dos públicos pelas organizações 

estudadas. Nessa proposição temos como segmentos de público o interno, a opinião 

pública, a imprensa, os financiadores, os públicos fim ou beneficiários e outras 

instituições ou organizações parceiras. A seguir explicitamos quem são esses públicos e 

porque tornam-se importantes em nosso trabalho. 

 
1.1 - O público interno 
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O público interno é considerado por autores da área da Relações Públicas como o 

formado pelo grupo de pessoas que trabalha ou colabora com a organização de maneira 

intensa. Podem ser os empregados ou funcionários e outros tipos de colaboradores que 

desenvolvem atividade dentro da organização. Canfield (1988, p. 90) denota a grande 

importância desse público quando afirma que para a comunidade em geral e para os 

outros públicos, os homens e mulheres que trabalham em uma organização muitas vezes 

são a própria organização. Nas ONGs essa prerrogativa é ainda mais forte quando se 

percebe que as pessoas que trabalham nessa área possuem, dentre as habilidades 

necessárias, a intenção e o engajamento com as demandas ou foco de trabalho da 

organização. Elas não são vistas somente como funcionárias, mas como militantes de 

uma causa.  

Na configuração interna das ONGs há ainda o grupo de voluntários, pessoas ligadas 

à causa, mas que não têm na atividade desenvolvida na ONG sua fonte de 

sobrevivência. Há variações na segmentação desse público por vezes incluindo-o nas 

abordagens de público interno e, por vezes, colocando-o como um público externo ou 

no mínimo à parte dos que são funcionários. Essa segmentação vai depender das 

relações com esses públicos, muitas vezes do número de voluntários que fazem parte 

desse grupo e das atividades e responsabilidades assumidas pelos mesmos. Para este 

trabalho funcionários e voluntários são considerados públicos internos, mas a questão 

central nesse âmbito é a importância do tratamento dado a esses dois públicos a partir 

das políticas de comunicação. Como outro público qualquer, esse grupo de pessoas 

precisa ser tratado pela organização – liderança, conselhos, etc – com as mesmas 

deferências para a construção da imagem da organização e na mobilização em prol de 

ações específicas. 

todos esses esforços [de comunicação] não produzirão resultados se a 
instituição não tiver uma política definida e justa em relação aos funcionários, 
não respeitar a comunidade na qual está inserida, não for honesta com a 
imprensa, fornecedores e revendedores e, no caso de organizações não-
governamentais e sindicatos, não for coerente com suas propostas, pois só é 
possível fazer Relações Públicas fundamentadas na verdade e com 
responsabilidade social (MATTOS, 2002, p. 168). 

 

Canfield (1988) ainda afirma que a importância da relação com o público interno 

se dá também porque as pessoas que dele fazem parte também estão alocadas em outros 

grupos sociais, tais como: o público proprietário, consumidor, eleitor e comunitário. E 

ressalta que os públicos internos dessas organizações tendem a apresentar os mesmos 
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desafios relacionais que os públicos internos de organizações do mercado ou 

governamentais. Por mais idealizada que a área social seja, pautada pelo bem comum, 

pela busca da igualdade, os problemas concernentes às relações de poder e força tendem 

a aparecer como em outras relações humanas, inclusive na formação de opinião, como 

afirma Canfield (1988, p.47): 

organizações não lucrativas, que abrangem grupos de bem-estar social, 
beneficente, educacionais e científicos, apresentam no setor da formação da 
opinião, idênticos problemas aos de outros grupos não organizados. Não 
manifestam consciência e lealdade coletivas, qualidades estas que contribuem 
para o desenvolvimento da opinião unificada em face de problemas 
controversos.   

 
 Não se pode generalizar com a afirmação de que todas as organizações 

funcionam sem a unificação de opinião, mas veremos que a unanimidade não é presente 

nas organizações estudadas. Por um lado, isso pode refletir alto grau de questionamento 

e construções democráticas de trabalho de consenso. Em outra visão, pode-se encontrar 

organizações que parecem ter opinião unificada, mas que internamente as disputas por 

poder ou mesmo a centralização acabam por minar determinada concordância em 

relação aos direcionamentos. Dessa maneira, o tratamento aos públicos internos às 

ONGs sociais mostra-se tão importante quanto o planejamento de comunicação e 

estratégias focadas nos públicos externos à organização. 

 

1.2- A opinião pública  

 

Organizações de maneira geral possuem como um de seus objetivos nos dias 

atuais trabalhar estratégias de comunicação para sensibilizar a opinião pública sobre 

suas demandas ou para formar imagem positiva sobre sua presença na comunidade. O 

intuito acaba ficando muito claro quando se vêem os esforços de Relações Públicas das 

organizações que fazem parte do mercado. Mas o que se pode entender por opinião 

pública? 

Canfield (1988, p. 27), dos estudos de Relações Públicas, define opinião pública 

de maneira positivista:  

Do ponto de vista de RP, o público é um grupo de pessoas com um interesse em 
comum; e opinião é o que alguém acha, ou acredita, em relação a um assunto 
controverso. Consequentemente, pode considerar-se a opinião pública aquilo 
que um grupo de pessoas, com interesse em comum pensam, coletivamente, em 
relação a alguma coisa controversa.  
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Mas tratar de opinião pública pode ser mais complexo do que estipular que trata-

se um grupo de pessoas que devem necessariamente ter uma opinião sobre um assunto 

específico. Bourdieu (2004) questiona esse pressuposto de formação de opinião pública, 

levantando algumas reflexões principalmente no que concerne às pesquisas de opinião. 

Para ele, existem algumas variáveis que precisam ser levadas em conta quando se fala 

de opinião pública. Entre elas está a questão da obrigatoriedade de se ter uma opinião 

para responder a uma pergunta específica (nem todo mundo tem opinião formada sobre 

todos os assuntos) e a consideração de que, numa pesquisa, todas as opiniões possuem o 

mesmo peso. Para ele, a opinião de grupos mobilizados é que pode fazer a diferença, 

pois possuem real peso de mudança. Como a opinião de indivíduos com determinado 

cargo e função específica numa determinada tomada de opinião. Ele propõe, dessa 

forma, que a opinião pública, da maneira como é tratada, num nível de igualdade, não 

existe. É preciso, segundo ele, refletir sobre essas variáveis: 

Eu gostaria de esclarecer, em princípio, que meu propósito não é denunciar de 
forma mecânica e fácil as pesquisas de opinião, mas propor uma análise 
rigorosa de seu funcionamento e de suas funções. Aquilo que supõe que coloca 
em questão os três postulados básicos que elas envolvem implicitamente. Toda 
pesquisa de opinião supõe que todo mundo pode ter uma opinião, ou dito de 
outra forma, que a produção de uma opinião é acessível para todos [está ao 
nível de todos]. Correndo o risco de contradizer um sentimento ingenuamente 
democrático, eu contestarei este primeiro postulado. Segundo postulado: supõe-
se que todas as opiniões se equivalem. Eu penso que se pode demonstrar que 
não é assim e que o fato de acumular opiniões não têm de forma alguma a 
mesma força real que conduz à produção de artefatos desprovidos de senso. 
Terceiro postulado implícito: no simples fato de fazer a mesma pergunta a todo 
mundo se encontra implicada a hipótese que existe um consenso sobre os 
problemas, dito de outra forma, que existe um acordo sobre as questões que 
merecem ser feitas. Esses três postulados implicam, me parece, toda uma série 
de distorções que se observam mesmo que todas as condições do rigor 
metodológico sejam cumpridas no levantamento e na análise dos dados 
(BOURDIEU, 2004, p.222).22  

 
                                                 
22 Je voudrais préciser d'abord que mon propos n'est pas de dénoncer de façon mécanique et facile les 
sondages d'opinion, mais de procéder à une analyse rigoureuse de leur fonctionnement et de leurs 
fonctions. Ce qui suppose que l'on mette en question les trois postulats qu'ils engagent implicitement. 
Toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion; ou, autrement dit, que la 
production d'une opinion est à la portée de tous. Quitte à heurter un sentiment naïvement démocratique, je 
contesterai ce premier postulat. Deuxième postulat: on suppose que toutes les opinions se valent. Je pense 
que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien et que le fait de cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la 
même force réelle conduit à produire des artefacts dépourvus de sens. Troisième postulat implicite: das le 
simple fait de poser la même question à tout le monde se trouve impliquée l'hypothèse qu'il y a un 
consensus sur les problèmes, autrement dit qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. 
Ces trois postulats impliquent, me semble -t-il, toute une série de distorsions qui s'observent lors même 
que toutes les conditions de la rigueur méthodologique sont remplies dasna la recollection et l'analyse des 
données. BOURDIEU, Pierre. L’opinion publique n’existe pas. in: Questions de Sociologie. Paris: Les 
Éditions de Minuit, 2004. (trad. autora) 
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Feitas as ressalvas em relação a formação da opinião pública, importa dizer que 

a intenção para esse trabalho é tratá- la do ponto de vista das Relações Públicas e da 

comunicação, como segmentação dos públicos de interesse das organizações estudadas. 

Dessa maneira, seriam estabelecidas como Opinião Pública as reações dos públicos 

externos às organizações, que não se relacionam cotidianamente com as mesmas, mas 

de alguma maneira são afetados pela ação dessas organizações. Seria, aqui, a impressão 

tornada pública de grupos não específicos de públicos em relação às ações ou imagem 

formada pelas organizações estudadas. Essa “opinião” passaria pelo processo de 

comunicação para se formar, como estabelece Viá (1983, p. 19): 

A opinião pública é frequentemente considerada como opinião revelada a 
outros, ou, pelo menos, notada por outros, de modo que as opiniões alheias, que 
se ocultam ou disfarçam, podem denominar-se opiniões particulares ou 
clandestinas. Nessas condições, o critério para distinguir entre a opinião 
particular e a opinião pública parece residir no domínio da comunicação.(VIÁ, 
1983, p.19) 

   

Como nosso objetivo aqui é estabelecer as intenções das organizações em atingir 

esse “público” não definido, que muitos chamam de opinião pública, nos ateremos a 

estabelecer qual o tipo de público pode ser esse que se pensa como “opinião pública” 

por essas organizações. 

Do ponto de vista das Relações Públicas, Canfield (1988, p.31) estabelece que a 

opinião pública pode vir de grupos variados formados de opiniões individuais que são 

influenciadas por diversos fatores. “A opinião pública todavia representa mais do que 

uma combinação de opiniões pessoais. Nessa concepção, quando se fala em opinião 

pública está-se incluindo neste público os grupos externos a organização, podendo ser a 

própria imprensa, a comunidade que vive e é afetada pelas ações da organização, o 

mercado de consumo, ou qualquer outra pessoa que possa formar uma opinião sobre a 

organização”. O autor, além de estabelecer uma classificação por interesse dos públicos 

que se relacionam com as organizações, aprofundou possíveis segmentações que podem 

ser feitas com a massa de público externa à organização e que podem construir sua 

opinião de diversas maneiras. Para ele, a opinião de um grupo nasce na opinião do 

indivíduo e é produto de inúmeras influências físicas e mentais que, tomadas em 

conjunto, dão origem a atitudes que se exprimem em forma de opinião (CANFIELD, 

1988, p.28). Dentro desse arcabouço estão a cultura, questões religiosas e de raça, 

impulsos ou motivos psicológicos, o conhecimento adquirido por esse indivíduo, seus 

hábitos e costumes e as questões relacionadas ao estado físico do indivíduo. 
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A opinião pública acaba sendo resultado dessa bagagem na confluência com 

outros indivíduos e suas opiniões. Quando forma um grupo, o indivíduo acaba 

mesclando ou interagindo com as outras opiniões dos integrantes do grupo.  

Dentre esses grupos há os públicos formadores de opinião que podem ser 

racionais ou irracionais. Dentre as características que distinguem os públicos irracionais 

estão o predomínio da emoção e do instinto, falta de conhecimento, experiência limitada 

e o baixo grau de mentalidade. Esse tipo de público tende a ter sua opinião modificada 

por falseamentos, boatos, exageros e deformações (CANFIELD, 1988, p.37). O autor 

analisa ainda que,  

No intuito de melhorar o nível da opinião pública, a moderna prática de RP 
deve dedicar-se ao aumento da capacidade racional e compreens iva do público. 
Há duas vias de acesso para abordar o desenvolvimento de uma opinião pública 
mais racional: fornecer ao público mais informações sobre questões 
controversas; criar um interesse e uma preocupação maior por parte do 
indivíduo, no que tange aos problemas controversos que cabe ao seu grupo 
enfrentar (CANFIELD, 1988, p. 40). 

 

Dentre os públicos racionais pode-se destacar o formado por indivíduos que 

conhecem os fatos, vêem com clareza as vantagens e desvantagens de uma ação e estão 

aptos a formular opiniões em conformidade com as circunstâncias. (CANFIELD, 1988, p. 

37). Um grupo de pessoas interessadas num determinado problema tem normalmente 

opiniões racionais. Por se identificarem com o problema, demonstram mais interesse na 

obtenção de conhecimento sobre as questões controversas (CANFIELD, 1988, p.39). 

Podemos citar alguns grupos como associações de bairro e outros organizados como 

públicos racionais na hora de emitir opinião sobre algo. “Opinião Pública” para alguns, 

“conceito” para outros, como afirma Mattos (2002, p. 167): 

Trabalhar a percepção que cada indivíduo tem da realidade, ou seja, formar 
imagens, também é, segundo alguns teóricos, uma das funções das Relações 
Públicas. Para fugir da manipulação e dos princípios não-éticos agregados a 
este termo, alguns autores preferem a expressão formar conceitos. (...) Formar 
conceitos aparenta ser mais honesto do que formar imagens, pois conceito está 
ligado à idéia de credibilidade e pressupõe a regularidade como critério para 
inserir uma organização em um tipo de categoria positiva (boa prestadora de 
serviços, por exemplo). Entretanto, cada pessoa tem seu modo de agregar 
significados à mensagem recebida, portanto alguns conceitos podem ser 
conotativos e divergentes.   

 

Há também, segundo Canfield (1988), os públicos formadores de opinião 

heterogêneos e homogêneos. Os homogêneos são grupos caracterizados pela lealdade e 

pelo orgulho e alguns são estreitamente ligados por laços de interesses recíprocos. Entre 
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alguns exemplos estão as organizações militares, irmandades e grupos esportivos. A 

opinião nesses grupos é influenciada por tradições e sentimentos, o que induz os 

indivíduos a subordinarem sua opinião à do grupo (CANFIELD, 1988, p.44). 

Já os grupos heterogêneos são os relativamente não organizados, compostos por 

pessoas que possuem antecedentes dessemelhantes, mas unidos por um problema 

transitório. Exemplos desses tipos de grupos são os de consumidores que se opõem a 

algo específico como o preço do leite ou do pão. Nesses grupos, a opinião é motivada 

por sentimentos específicos, como o medo do aumento do preço, mas as opiniões se 

dividem quando pressionados ou quando os componentes com maior conhecimento 

acabam entendendo que algumas reações – passeatas ou boicote - foram impulsivas. 

Segundo Canfield (1988, p. 46) esse tipo de público tem suas opiniões facilmente 

influenciadas por sólidas técnicas de RP – mais do que os grupos homogêneos. E 

continua: 

 
Para formar ou modificar a opinião pública, o profissional de RP se utiliza de 
numerosos veículos de comunicação. A linguagem é a base de todas as 
comunicações entre as pessoas, e principal instrumento na formação da opinião 
pública. Idéias expressas pela escrita, a imprensa e as ilustrações, mais as 
figuras e as combinações da linguagem escrita e falada, tendem a modificar 
atitudes e a formar a opinião. (CANFIELD, 1988, p. 47). 
 

Grupos racionais ou irracionais, heterogêneos ou homogêneos, de alguma 

maneira formam a opinião pública. E a atividade de Relações Públicas e as estratégias 

de comunicação podem influenciar as opiniões desses públicos a partir dos intuitos da 

organização.  

 
1.3 - A imprensa como público 

 
É inegável o poder de convencimento e legitimação de fatos que os meios de 

comunicação de massa possuem frente a sociedade. Mesmo com o advento da 

globalização e o nascimento de outras fontes de informação como a Internet, a televisão, 

o rádio e o jornal continuam a exercer influência determinante em boa parte do 

pensamento/opinião pública. Por outro lado, essa influência tem se tornado menor com 

a inclusão nesse cenário, mesmo que tímida, dos meios de comunicação comunitários – 

em especial tevê e rádio. A proliferação de organizações fiscalizadoras da imprensa, 

sites de observação da imprensa e veículos de informação alternativos – como o jornal 

Brasil de Fato – também têm contribuído como outras fontes de informação que não se 
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alinham com os meios de comunicação de massa.  Mas, ainda assim, a política de 

concessões de canais de tevês e rádios que é realizada pelo Estado concentra em grupos 

restritos o poder de divulgar informações de modo massivo. Mesmo frente a pressões de 

movimentos sociais e organizações, à queda da censura à expressão, a grande mídia 

ainda sofre do ranço deixado pela ditadura e pelo esforço de manutenção do poder por 

parte de poucos grupos que dominam os MCS no país. Em 1983, Bordenave já atestava 

esse posicionamento: 

(...) a comunicação tem sido utilizada muito mais para legitimar e manter uma 
ordem social caracterizada pela exploração das maiorias, pela verticalidade e o 
autoritarismo das relações, pela demagogia e o apelo às emoções fáceis. O 
potencial verdadeiro da comunicação está ainda longe de ter sido aproveitado 
para apoiar o surgimento de uma nova civilização e de um homem novo 
(BORDENAVE, 1983, p. 31).  

E Guareschi (2000, p. 20), em reflexões mais atualizadas, sustenta, no final da 

década de 90, o papel ainda controlador da mídia massiva. Para ele, a tarefa principal da 

comunicação de massas é universalizar os interesses das classes hegemônicas, de forma 

sutil, cativante, cotidiana através da sugestão, persuasão, imitação e percepção 

subliminar. Mills apud VIÁ (1983, p. 53) confirma essa postura afirmando que são 

instrumentos cada vez mais importantes de poder para a elite das ordens institucionais 

dominantes. 

Além de ainda controlados pela elite econômica e política do país23 – e a serviço 

destas, os meios de comunicação de massa na atualidade passam a ser construtores e 

legitimadores dos acontecimentos. A globalização e a infinidade de oferta de 

informações por diversos meios fez com que nos distanciássemos do local, do próximo 

e palpável para voltar a atenção ao de fora, de longe. Os meios de comunicação que nos 

trazem os fatos globais acabam por se tornar a mais presente, se não a única, fonte de 

informação do que acontece lá fora e, conseqüentemente, essa informação acaba sendo 

aceita como a única, a verdadeira, a real. Essa crença muitas vezes inquestionável nos 

veículos se tornou cotidiana na sociedade na qual os meios de massa passam a legitimar 

a existência do fato. Guareschi (2001, p.14), afirma que 

Não seria exagero dizer que a comunicação constrói a realidade. Num mundo 
todo permeado de comunicação – um mundo de sinais – num mundo todo 
teleinformatizado, a única realidade passa a ser a representação da realidade – 
um mundo simbólico, imaterial. (...) A conclusão a que chegamos é a de que 
uma coisa existe, ou deixa de existir, à medida que é comunicada, veiculada. É 
por isso, conseqüentemente, que a comunicação é duplamente poderosa: tanto 

                                                 
23 Pesquisa informal realizada por alunos de jornalismo da Faculdade Internacional de Curitiba encontrou 
53 deputados federais figurando como donos de canais de rádio no país.  
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porque pode criar realidades, como porque pode deixar que existam pelo fato de 
serem silenciadas.  

A instantaneidade das informações fornecidas pelos grandes veículos colabora com essa 

legitimação. O “agora está acontecendo e estou vendo” não deixa dúvidas de que o veículo está 

transmitindo o real, como observa Corrado (1994, p.3):  

(...) os principais acontecimentos podem ser vistos quase em todo o mundo.(...) 
Um repórter observou que a comunicação na guerra do Golfo e na invasão do 
Panamá tinha criado um “sistema instantâneo de informações”, em que a CNN 
obtinha melhores informações sobre o inimigo do que os chefes do estado-
maior norte-americano. Mesmo a Casa Branca estava obtendo suas informações 
pela CNN, não pela CIA. Em resposta a uma pergunta de Jane Pauley, o 
senador John Warner, da Virgínia, disse: “minha fonte de informações é a 
mesma que a sua”. Ao que ela comentou: “que idéia assustadora, senador”. 

Não há como negar que a imprensa hoje tem o poder de “fazer existir” ou não 

determinadas organizações e suas conquistas para a opinião pública. A Pastoral da 

Criança, entidade presente em mais de 3.500 municípios brasileiros, possui estrutura de 

comunicação formatada em rede e alimenta constantemente suas mais de 130 mil líderes 

comunitárias com material informativo vasto. Ainda assim, suas ações e iniciativas 

passam pela legitimação dos veículos de comunicação para se afirmarem nas 

comunidades, como vemos nos depoimentos coletados em pesquisa realizada por 

Faxina (2001, p 234 e 235): 

Depois que foi divulgado na televisão melhorou muito o nosso serviço. Porque 
às vezes a mãe não acreditava na líder. Hoje elas acreditam mais. Quando a 
gente chega elas mesmo já falam que viu isso na televisão (Terezinha – MG). 

 
Enquanto não passa na televisão, o povo não acredita muito. Depois que passa 
na televisão é rápido que eles começam a acreditar (Alzira – PA). 

 

Faxina (2001, p. 236) conclui que a questão da dupla realidade – uma virtual e 

outra física – fica clara aqui quando as líderes dizem que vendo na televisão o povo 

acredita naquilo que elas já faziam antes. Em outras palavras, o que aparece nesses 

depoimentos é que já não basta existir. Para que as próprias pessoas da comunidade 

acreditem no que vêem é importante a legitimação por parte dos meios de comunicação. 

Essa manutenção nas mãos de poucos donos que normalmente filtram ou 

mesmo direcionam o que é publicado ou veiculado tem se transformado num desafio, 

principalmente para as organizações do terceiro setor. Historicamente, como vimos no 

primeiro capítulo, alguns movimentos que deram lugar ou originaram ONGs sociais 

mantiveram-se afastados das relações com os meios de comunicação de massa por 

serem tratados pelos mesmos com indiferença ou por entenderem que não havia maneira 

de aproximação por esses meios serem mantidos por grupos antagônicos.  
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A revolução acaba acontecendo na atualidade quando o que é visto na mídia de 

massa é legitimado e colocado de maneira abrangente aos diversos públicos, 

influenciando de maneira definitiva a opinião pública. Essa legitimação que os veículos 

realizam da existência dos movimentos acaba muitas vezes sendo necessária, e faz com 

que, em alguns casos, ainda que timidamente, tracem-se passos em direção a uma 

relação mais estreita dos movimentos com os meios de massa. Esse caminhar é 

normalmente pautado pelo conflito social. Deve-se “necessitar” utilizar do poder dessa 

imprensa de massa para alcançar seus objetivos para que essa aproximação se 

concretize.  

Nas sociedades (pós) modernas, a informação é um elemento essencial para a 
coesão e organização social. O uso persuasivo das informações pelos meios de 
comunicação tem conseqüências importantes sobre as sociedades, podendo 
afirmar ou enfraquecer certas causas ou posições. A cultura de massa, 
transmitida por intermédio dos mass media , prega discursos baseados na 
verossimilhança, e não na realidade, formando uma massa ‘narcotizada’ 
intelectualmente(...) e, portanto, pouco estimulada a reagir de forma crítica. É a 
utilização de técnicas baseadas na retórica consolatória para auxiliar no 
convencimento dos públicos. Isto se consegue com o uso, pelos meios de 
comunicação de massa, de técnicas argumentativas já aprovadas e assimiladas 
pelo corpo social (SIQUEIRA, 2002, 119). 

 

Dessa maneira, jornalistas e meios de massa como um todo acabam se tornando 

mais um público com os quais as ONGs sociais precisam manter relações e estabelecer 

processos formais de comunicação. Esses públicos precisam, no mínimo, serem 

munidos de informação para que com essas apareçam nos meios de massa algumas 

notícias e informações dessas ONGs sociais na agenda social. Chaparro (2002, p. 27) 

mostra que o mercado tem feito isso com primazia: 

Para noticiar, as instituições apropriaram-se das habilidades narrativas e 
argumentativas do jornalismo; assimilaram a cultura da produção jornalística; e 
para o sucesso dos acontecimentos que promovem, sabem como agregar 
atributos jornalísticos aos fatos e falas que produzem. Por isso, cerca de 95% do 
que o noticiário jornalístico nos oferece diariamente são relatos e comentários 
de acontecimentos programados por instituições interessadas, ou revelações e 
falas controladas por fontes organizadas. 
 

Essa aproximação das organizações com os jornalistas e outros públicos 

correlatos (editores, locutores, etc) pode ser realizada por meio de técnicas de Relações 

Públicas, apesar de no Brasil se ver um fenômeno não tão comum em outros 

continentes: o do profissional jornalista assumindo, a partir da função de assessor de 

imprensa, a missão de aproximação com esses públicos específicos, como afirma 

Duarte (2002, p. 91):  
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A peculiaridade, no Brasil, é que assessoria de imprensa não é tratada como 
Relações Públicas. Ainda que o jornalista deixe um jornal para atuar em 
assessoria, estabeleceu-se que sua atividade permaneça sendo considerada 
jornalismo - subsidiário ou “no nível de fonte”. 

 Ver jornalistas na função de assessores de imprensa é algo que tem se tornado 

comum, quando não, prerrogativa de um bom relacionamento com esses públicos 

específicos. Afinal, muito acreditam que jornalistas devem entender jornalistas. 

  

1.4 - Os financiadores como público 

 

Outro público das ONGs sociais são as fundações internacionais, os organismos 

de auxílio, as instituições governamentais e as próprias empresas componentes do 

mercado que fornecem verbas ou financiam atividades por meio da aprovação de 

projetos de tempo limitado. Normalmente esses projetos possuem a prerrogativa de uma 

prestação de contas detalhada acompanhada de um relatório das ações realizadas 

naquele período com aquela verba. Soares e Ferraz (2006, p.52) atestam para esse uso 

de alguns meios novos a fim de conseguir recursos e prestar contas: 

As organizações não governamentais, que são as principais receptoras dos 
investimentos realizados por empresas públicas e privadas, estão, por outro 
lado, aprendendo a dialogar com a sociedade por meio dos procedimentos 
próprios do universo da comunicação, onde se situa a prática da relações 
públicas.(...) Atualmente as organizações já admitem o uso de informativos para 
prestação de contas aos seus voluntários, bem como a elaboração de malas 
diretas e a promoção de eventos sociais com fins de mobilização de recursos 
para suas atividades a partir de uma abordagem mais profissional. 

 

Dentro deste âmbito, é comum as ONGs sociais buscarem financiamentos em 

organismos que possuem algum tipo de correlação ideológica e, de alguma maneira, 

esforçar-se por manter a autonomia quando esse recurso vem do Estado ou de empresas 

do mercado. A questão que tem se tornado mais premente é que os trabalhos na direção 

de formatar padrões de comunicação com esses públicos ou mesmo com a sociedade 

estão sendo colocados como diferenciais na hora de buscar sustentabilidade e formas de 

financiamentos, seja aqui no Brasil ou em organismos do exterior. Dentre essas 

atividades incluem-se projetos de geração de renda. 

Na Europa, a explosão dos movimentos sociais e da participação cidadã, 
paralelamente à ampliação das áreas de atuação das ONGs, transformou as 
simples iniciativas de coleta de fundos privados em campanhas de dimensões 
estratégicas, para as quais foi imprescindível a construção de uma boa e sólida 
imagem junto à opinião pública. Do mesmo modo no Brasil onde esse processo 
aconteceu em proporções um pouco menores, mais do que qualquer outro 
requisito burocrático, as ONGs buscam inspirar confiança em seu público para 
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reforçar sua credibilidade e destacar sua diferenciação umas das outras. 
Perseguir o reconhecimento público e traduzir a imagem em reputação parece 
ser o objetivo desejado. (CARVALHO, 2000) 
  

A busca de verbas e o financiamento das ações das organizações perpassam as 

questões ideológicas e políticas de cada ONG social. Mas não há dúvidas de que é 

necessário estabelecer e entender os organismos financiadores como um dos públicos de 

relação que precisa obter informações sobre a organização. 

 

1.5 - Os públicos beneficiários ou públicos-fim das atividades das ONGs 

 

Dentro do espectro dos públicos atingidos ou afetados pelas ONGs sociais, o que 

possui maior atenção das organizações - mesmo as que nem possuem processos de 

comunicação formais – são os públicos diretamente atingidos pelas suas ações. 

Movimentos Sociais, Associações de Moradores, estudantes de determinadas escolas, 

moradores de determinados bairros e localidades, pacientes de hospitais, mulheres, 

trabalhadores, comunidades moradoras no entorno de áreas de proteção ambiental, 

profissionais de determinadas categorias como caminhoneiros e pescadores, famílias de 

agricultores assentadas, jovens de determinada região ou característica específica, são 

alguns exemplos dos públicos beneficiários específicos das ONGs sociais. A razão de 

ser e de se desenvolver da própria organização está alocada nesses públicos. Os 

esforços de comunicação, planejados ou não, direcionados ou não, conscientes ou não, 

são realizados com vistas a esses grupos e à formação de sua opinião e da sua 

mobilização em torno de atitudes determinadas. Normalmente organizados em torno de 

demandas específicas, boa parte deles pode ser tratada como grupos homogêneos – há, 

sim, exceções – nos quais os processos de liderança e valores em comum costumam 

prevalecer. 

As opiniões dos grupos pequenos e homogêneos geralmente refletem um 
espírito de cooperação e de serviço público; não só isso, mas também refletem 
um ponto de vista moral, inspirado no espírito de sacrifício, na lealdade e na 
dedicação aos interesses do grupo. No empenho de moldar a opinião de grupos 
pequenos e homogêneos, deve-se levar em conta a influência de seus líderes na 
formação da mesma. Em virtude de sua posição oficial, eles exercem grande 
influência na opinião dos seus liderados. Ao apelarem para o espírito de 
cooperação do grupo, influenciam os julgamentos dos indivíduos inclinados a 
aceitar sem discussão o parecer dos que gozam de autoridade. Um espírito de 
obediência e concordância para com a opinião da autoridade, dá origem à 
opinião de grupos homogêneos, altamente organizados (CANFIELD, 1988, 
p.44). 
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 Estratégias de Relações Públicas podem ser utilizadas de maneira eficiente no 

momento em que uma ONG social estabelece processos comunicativos com seu 

principal público de interesse.  

assim a constituição dos movimentos, embora a primeira vista difusa, tem nas 
estratégias comunicativas que os sujeitos mobilizados adotam um fator 
essencial para a construção da coesão necessária, que vai muito além do 
simples intercâmbio de informações. Mesmo tal intercâmbio não acontece de 
forma totalmente aleatória. A formação de interlocução abrange decisões 
estrategicamente planejadas de como cada um buscará construir um 
enquadramento para definir a forma pela qual será visto pelos possíveis 
parceiros, como buscará reconhecimento, como apresentará simbolicamente a 
causa e a sua forma de lutar por ela e, finalmente como a relacionará a certos 
valores aí implicados (HENRIQUES, 2007, p. 98). 

 

No entanto, veremos no capítulo 4, que esse processo tende a ser muitas vezes 

informal e pautado por estruturas interpessoais de comunicação, construído no 

relacionamento cotidiano e no exercício das atividades a que as ONGs sociais se 

propõem. 

 

1.6 - Outras ONGs como públicos 

 

A principal característica que envolve as ONGs sociais e outras organizações que 

possuem demandas similares ou ideais próximos é a tendência à formação em rede. 

Atualmente diversos autores investigam as redes que se formam no bojo dos 

movimentos sociais e das organizações não-governamentais.   

Na avaliação de Frei Betto, essa construção em rede precisa ser efetivada com 

maior organização e compromisso: “É hora da sociedade civil aprender a se mobilizar 

em rede. Tudo o que o sistema não quer é que saibamos que a união faz a força. Hoje o 

MST faz uma atividade e o Movimento das Mulheres ou o dos Negros assiste essa 

mobilização pela tevê. Noutro dia, o Movimento das Mulheres promove alguma 

atividade e o MST ou dos Negros assiste. Somos individualistas!”24. Para ele, é 

necessário uma mobilização mais conjunta, que as organizações não se vejam como 

isoladas dentro das suas demandas específicas (BONA, 2007). 

 Neste processo de criação de vínculos e estímulo à interação com outras 

organizações é necessário, num primeiro momento, que elas sejam vistas como mais um 

                                                 
24 Palestra de Frei Betto em 31/10/2006, no Teatro da PUC-PR, assistida pela autora.  
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público que deve ser munido de informações de maneira privilegiada e que ações 

voltadas para partilha de objetivos sejam buscadas em conjunto.  

Por um lado os sujeitos que participam de um movimento singular não estão 
ligados necessariamente de modo exclusivo a esse movimento; antes, tendem a 
participar de diferentes projetos mobilizadores, em graus e dimensões variados, 
criando assim, uma circulação de informações intensa que se dá no âmbito 
informal. Por outro lado, os sujeitos participantes de um movimento não podem 
simplesmente ignorar a existência de movimentos ou projetos mobilizadores 
semelhantes, cujos esforços em prol da mesma causa se tornam, em algum 
momento, visíveis, podendo algum deles tornar-se referenciais. Embora o 
próprio termo ‘rede’ seja polissêmico (...) interessa-nos o fato de que os 
movimentos buscam conectar e articular suas ações com as de outros 
movimentos, não somente aqueles que lutam pelo mesmo objetivo imediato, 
mas aqueles com os quais podem manter alguma identidade comum por meio 
dos valores e de objetivos mais amplos (como justiça social) (HENRIQUES, 
2007, p. 97.) 
 

O formato de rede tem sido o que mais privilegia as relações por se tratar de um 

formato que propicia a horizontalidade de forças e a atuação de maneira pulverizada e 

organizada. 

 

 

2 - Os tipos de comunicação das ONGs – alguns conceitos 

 

No capítulo 4 os processos comunicativos das organizações estudadas serão 

analisados de maneira aprofundada. Neste momento, no entanto, torna-se necessário 

estabelecer alguns padrões teóricos que explicarão a análise realizada com as estratégias 

comunicativas dos objetos de estudo.  

  Num primeiro estágio importa-nos trazer que a mesma dicotomia encontrada 

entre as duas formas de atuação de Relações Públicas (uma que legitima o capital e 

estabelece a “harmonia social” e a que promove o processo libertador de voz e de 

participação) também acontece na comunicação nas organizações do Terceiro Setor. É 

comum encontrarmos na bibliografia que trata do assunto uma transposição das técnicas 

de comunicação utilizadas pelo mercado, como técnicas de marketing, muitas vezes 

chamadas de marketing social; técnicas publicitárias de divulgação de atividades ou 

mesmo processos comunicativos que visam dar visibilidade de maneira mercadológica à 

instituição.  

Mesmo recorrendo a alguns autores que entendem a comunicação no Terceiro 

Setor dessa forma a fim de se estabelecer paralelos teóricos, o foco principal desse 



 

 

77 

 

trabalho incorre na comunicação que é vista e pensada de maneira libertadora. Aquela 

que torna seus públicos portadores de voz e partícipes, assim como seus produtores 

tornam-se estimuladores de uma comunicação pensada de forma a mobilizar e agregar 

em torno das demandas sem, no entanto, manipular.  

Grosso modo, a comunicação das organizações da sociedade civil, sejam elas 
pequenas ou grandes, se realiza no contexto mais amplo de ações concretas. 
Estas, mesmo se diferenciando quanto às intenções imediatas e de longo prazo, 
em última instância visam contribuir para a solução de problemas sociais 
reduzindo a desigualdade (econômica, educacional, de acesso à saúde) e a 
superação de mecanismos estruturais geradores das contradições (PERUZZO, 
2007, p.166). 

 
A comunicação nas ONGs sociais toma direções e formatos que dependem de 

variáveis como verba disponível, profissionais dedicados ao planejamento 

comunicativo, público específicos e sua segmentação e, principalmente, às intenções de 

atuação da organização. A partir disso, um cabedal de opções de estratégias de 

comunicação é utilizado. 

  

 

 

2.1 - comunicação dirigida 

 

Para Margarida Kunsch (2003, p. 187), a comunicação dirigida pode ser (a) – 

escrita, correspondências e publicações, mala-direta, e-mail, cartão postal; (b) - oral, na 

maioria das vezes realizada por discursos, telefones, conversas face-a-face e reuniões; 

(c) – auxiliar, que centra-se nos recursos audiovisuais e nos meios digitais e telemáticos 

que “poderão ‘auxiliar’ a comunicação das organizações com seus públicos, nas mais 

diferentes formas e ocasiões” e a (d) - aproximativa, “que traz os públicos para junto 

da organização” por meio de visitas às instalações e realização de eventos especiais.  

Para nosso trabalho urge destacar o papel da Internet que, segundo a autora, com 

sua aplicação revolucionou o mundo das comunicações, tanto as dirigidas quanto as 

massivas e é considerada comunicação dirigida auxiliar. Outra classificação que 

devemos dar destaque é o da comunicação aproximativa que caracteriza-se pela 

presença física e pelo contato direto e pessoal dos públicos com a organização. Veremos 

que esse tipo de comunicação dirigida é bastante presente nas organizações estudadas. 

Além dessa classificação de opções de comunicação dirigida, há processos que 

são criados pelas comunidades - muitas vezes foco de atuação das ONGs sociais – que 
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acabam por determinar uma postura comunicativa da própria organização. Essas 

“criações” podem ser vistas como formas de comunicação alternativa – por serem 

alternativas de comunicação à vigente nos meios de massa, ou comunitária por ter como 

berço os próprios integrantes da comunidade. Mas em muitas situações elas podem ser 

consideradas dirigidas porque são pensadas, criadas e têm como direção específica seus 

próprios integrantes. 

 
Há áreas que escapam a esses grandes sistemas de padronização do estilo de 
vida urbano, principalmente nas comunidades carentes – tanto pelas 
dificuldades financeiras quanto pela precariedade desses sistemas. A própria 
comunidade cria sistemas informais paralelos para resolver essas deficiências 
(muitas vezes clandestinos), com a apropriação de luz elétrica por meio de 
‘gatos’; outras por meio de soluções de âmbitos locais, como a criação de 
bancos populares – a exemplo do que é feito na favela da Rocinha, no Rio de 
Janeiro. O que se pode observar, nessas iniciativas, é a transferência do poder 
de informação dos grandes meios de comunicação para os comunitários, ou 
seja, para aqueles que mais se aproximam dos afetos, e que se realizam pela 
comunicação direcionada. É nessa área que os profissionais de Relações 
Públicas têm uma grande colaboração a dar, adequando os postulados da 
comunicação dirigida às ‘macrocomunidades’ criadas pela cidade 
contemporânea, substituindo-se a noção de minorias por outros valores de 
urbanidade e cidadania (ARNT, ESTRELLA, 2002, p. 185). 

 

 A comunicação dirigida muitas vezes caracteriza-se pela consciência de estar 

sendo produzida. Não se considera aqui a informal e não se avalia somente pelos 

canais ou meios de que se utiliza, mas pela intenção em, de maneira planejada, atingir 

determinado público, provocando nele uma determinada reação e/ou mobilização em 

determinado contexto. Henriques (2005, p.20) aprofunda a reflexão: 

Para garantir uma maior efetividade, a comunicação dirigida deve ser adotada 
cotidianamente pelos movimentos sociais. Ela tem por finalidade transmitir ou 
conduzir as informações, estabelecendo uma comunicação orientada e freqüente 
com um público identificado. Como estratégia de comunicação dirigida, a 
interação face a face retoma os contextos interativos de co-presença, 
promovendo uma maior proximidade entre os indivíduos e possibilitando ações 
mais coesas.  

 
 Nas ONGs sociais é comum vermos a comunicação dirigida ser utilizada de 

maneira freqüente quando o intuito é informar os grupos de pessoas que situam-se ao 

seu redor, como parceiros, lideranças comunitárias ou públicas. Isso se deve também ao 

uso cotidiano – e barato – do e-mail que permite o envio de quantidade ilimitada de 

informação e da possibilidade disso se dar de maneira instantânea.  

 

2.2 - Comunicação interpessoal 
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No contexto da comunicação interpessoal está aquela que acontece nos 

processos cotidianos dos indivíduos inseridos na organização não governamental. O agir 

em sociedade, o comportamento utilizado, as escolhas feitas, as crenças e as opções 

ideológicas e políticas de um grupo de pessoas comunica, e muito, sobre sua identidade 

e sobre suas intenções. Os meios utilizados para que esse tipo de comunicação aconteça 

são os mesmos da comunicação dirigida, como fone, face a face, discurso, etc. Mas a 

comunicação interpessoal diferencia-se da dirigida a partir da intenção em se comunicar 

ou atingir determinado público. Como boa parte da comunicação realizada na maioria 

das ONGs sociais perpassa esses processos – e que normalmente ocorrem de maneira 

não consciente – outros fatores acabam influenciando no modo como essa comunicação 

se dá. 

A comunicação analisada do ponto de vista de processo interpessoal deve ser 

entendida como dependente da identidade histórica e política de seus integrantes, num 

processo de construção de identidade, como demonstrado por Ortiz (1985, p.2):  

 
Toda identidade é uma construção simbólica (a meu ver desnecessária), o que 
elimina, portanto, as dúvidas sobre a veracidade ou a falsidade do que é 
produzido. Dito de outra forma, não existe uma identidade autêntica, mas uma 
pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais em 
diferentes momentos históricos. (ORTIZ, 1985, p.2)  

 

Como processo interpessoal, a comunicação não necessita de meios ou veículos 

concretos. Ela flui de acordo com as maneiras de agir e os posicionamentos que os 

atores sociais tomam. 

O que se percebe então é que o tipo de comunicação tem a ver com a 
configuração do ser humano. Não é difícil mostrar como nós somos, em grande 
parte, o conjunto de relações que tivermos estabelecido. O ser humano se forma, 
historicamente, e se estrutura a partir das relações que vai colocando. E a 
comunicação é uma relação, hoje certamente uma das relações mais persuasivas 
e abrangentes. Como todas as relações, essa comunicação pode ajudar na 
construção de um ser humano autônomo, equilibrado, democrático, cooperador 
ou, de outra parte, de um ser humano dependente, submisso, massificado, 
robotizado (GUARESCHI, 2000, p. 20). 

 
Dentro desse contexto, a comunicação interpessoal pode ser também ferramenta 

de comunicação popular quando acontece nas comunidades atendidas pelas ONGs 

sociais, quando ela reflete os processos de comunicação desses grupos específicos. 

Peruzzo (1998, p.114) afirma que as investigações sobre a comunicação popular 

implicam a necessidade de a teoria abarcar os processos no contexto mais amplo em que 
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se realizam, ou seja, devem ir além do estudo do meio comunicativo em si mesmo, de 

um jornal, por exemplo, pois a dinâmica social na qual esta se insere é que vai lhe dar 

significados. 

É nessas relações, e nos significados que elas constroem, que a linguagem do 

discurso ideológico vai nascendo. Esse discurso, como um código, começa por separar 

os integrantes de um movimento dos seus não- integrantes25. Maingueneau (2001, p. 69) 

chama isso de contrato de interlocutores, no qual, “todo gênero do discurso exige 

daqueles que dele participam a aceitação de um certo número de regras mutuamente 

conhecidas e as sanções previstas para quem as transgredir”. A partir do uso de um 

gênero de discurso separa-se os que são do movimento dos que não pertencem ao 

movimento. Isso ocorre principalmente nos movimentos sociais reivindicatórios e, de 

maneira comum, também nas ONGs sociais. Já nas outras organizações do Terceiro 

Setor que não requerem afinidade ideológica para que determinados públicos se 

aproximem, essa referência ao discurso não se identifica como determinante nos 

processos relacionais. Importa colocar que nas ONGs sociais essa interação se dá 

principalmente na interação face a face, como explica Cesar (2007, p.86) 

Pode-se dizer que, por meio dessa interação face a face, tenta-se 
resgatar a importância dos vínculos entre os sujeitos da comunicação e da 
criação de espaços em que laços de amizade, confiança e legitimidade possam 
ser mais fortes e duradouros, além de dar autoridade às deliberações conjuntas. 
Não é algo imposto, mas compartilhado. O caráter dialógico e da co-presença 
desse modo de comunicação permite que ela se articule mediante processos em 
que a participação ativa é mais eficiente, com base em uma comunicação 
estabelecida com os públicos de forma envolvente e dirigida, ou seja, com uma 
linguagem e recursos adequados para cada situação. 

É a partir desses processos de comunicação interpessoal que os integrantes de 

determinados grupos que margeiam os públicos das organizações do terceiro setor 

sentem-se comprometidos com as demandas e necessidades que pautam a agenda dessas 

organizações. Como exemplo desses processos estão os relacionamentos familiares nos 

quais invariavelmente parentes são convocados para atividades pontuais ou amigos se 

vêem envolvidos com o trabalho realizado na ONG.26  

                                                 
25 Um dos depoimentos que veremos no capítulo 4 mostra que as organizações estudadas acabam 
“atraindo” para suas atividades pessoas que possuem pensamento ideológico semelhante. A produtora 
Quem TV é um exemplo. Por mais que ela atenda o mercado, atrai como clientes organizações e 
empresas que coadunam com a linha de atuação do Cefuria e da própria produtora. 
26 Na observação realizada no XVIII Fórum de Homens e Mulheres, boa parte dos integrantes foi ao 
evento indicada por amigos. Destaca-se a presença de uma enfermeira que conheceu a Aditepp por meio 
da cunhada que trabalhou lá. A confiança no trabalho desenvolvido e o sentimento de co-responsabilidade 
com a missão da ONG acabam passando para outros públicos por meio da relação familiar ou de afeto já 
mantida anteriormente. 
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2.3 - Assessoria de imprensa  

 

A assessoria de imprensa, como técnica de comunicação com a imprensa e 

indiretamente com a sociedade/opinião pública, pode ser considerada, entre as 

estratégias de comunicação utilizadas pelas ONGs sociais, como o seu “calcanhar de 

Aquiles”. A relação quase sempre conflituosa com os meios de comunicação de massa, 

por esses estarem claramente a serviço do capital e dos grande grupos econômicos, fez 

com que essas organizações evitassem e adiassem por muito tempo o planejamento de 

ações de comunicação com esse público específico. Ora porque os próprios integrantes 

das redações mantinham-se distantes das efervecências sociais, ora porque todo esforço 

de visibilidade era midiatizado de maneira parcial, os movimentos e ONGs sociais 

preferiam durante muito tempo se manter distante dos grandes meios e do poder que 

eles exercem na opinião pública.  

 

O crescimento e a abrangência dos Meios de Comunicação e a informação 
estão, claramente, desbancando e relativizando o controle exercido por outras 
instituições, como a escola, as igrejas, a família, etc. A comunicação está 
forjando os novos professores, os novos sábios, os novos mestres da verdade e 
da moralidade.As pesquisas sempre mais confirmam a força moral e política 
desses meios que não agem tanto pela competência, mas pela empatia. 
(GUARESCHI, 2000, p. 19)  

 

Afinal, desde que existe no país, a grande imprensa brasileira esteve nas mãos de 

poucos, mas grandes, grupos econômicos ou em poder do Estado, por meio da 

influência da censura militar. E esse controle dos grandes meios por parte desses grupos 

não foi à toa. O poder da comunicação de massas de mover multidões contra ou a favor 

de determinadas causas é comprovado por diversos cientistas sociais, como Guareschi 

(2000, p. 15): 

(...) podemos também afirmar que quem detém a comunicação, detém o poder. 
Se é a comunicação que constrói a realidade, quem detém a construção dessa 
realidade detém também o poder sobre a existência das coisas, sobre a difusão 
das idéias, sobre a criação da opinião pública. (...) Quem tem a palavra constrói 
identidades pessoais ou sociais. Já foram feitos estudos interessantes sobre o 
que determinados povos pensam de outros povos. Essa opinião está baseada, 
principalmente, nas informações que as pessoas recebem. (...) verificou-se que a 
opinião pública é preparada com informações sobre determinadas populações de 
tal modo que isso pode chegar a justificar até mesmo uma invasão de um país.  
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 De uma forma ou de outra, boa parte dessas organizações se viu obrigada a trilhar um 

caminho de aproximação com os meios de comunicação de massa por entender que estes 

legitimavam suas ações, isto é, faziam-nas reais para a sociedade como um todo, pois: 

Os movimentos sociais, diante deste espaço mediatizado, procuraram 
transformar as lutas por reconhecimento em lutas por visibilidade. Fazer-se ver 
e ouvir encontra-se no centro das turbulências políticas do mundo moderno. A 
busca por visibilidade vem em função da necessidade de que as reivindicações e 
preocupações dos indivíduos tenham reconhecimento público, servindo de 
apelo a mobilização dos que não compartilham o mesmo contexto 
espaço/temporal. A grande mídia é vista como um espaço privilegiado para a 
exposição das causas e ações dos movimentos (HENRIQUES, 2005, p.18). 

  

Essa visibilidade pode ser conquistada com processos formais de assessoria de 

imprensa, nos quais as relações entre essas organizações e os jornalistas/editores das redações 

acabam se estreitando ou na promoção de eventos midiáticos a exemplo do que o MST realiza 

que obriga a imprensa a fazer a cobertura (mesmo esta nem sempre sendo a mais próxima da 

realidade).   

Em sentido mais forte, as estratégias de relacionamento público dos 
movimentos sociais devem, inexoravelmente, considerar a promoção de 
visibilidade, por meio do sistema da mídia, um recurso essencial para validar os 
próprios movimentos como atores importantes na cena política, mostrar força 
ante os outros atores mais poderosos (como o governo) e desafiar a visão 
corrente do establishment sobre os mais diversos problemas. Mas também, ao 
mesmo tempo, mostra-se importante como veículo de suporte a mobilização, 
para consolidar a participação dos membros e apoiadores ativos – definindo 
para eles próprios em que medida podem ser seriamente levados em conta como 
agentes capazes de efetivar mudanças (HENRIQUES, 2007, p.100).  

 Há que se colocar que, por outro lado, os meios de comunicação de massa se 

vêem pressionados a trabalhar com maior atenção às pautas sociais e a essas dar mais 

espaço a partir da atuação de movimentos específicos de observação e pressão da mídia, 

como o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, o Coletivo Intervoze s e 

outros. 

 

2.4 - Comunicação alternativa, popular e comunitária 

 

O afastamento da imprensa, principalmente nos períodos anterior e logo posterior 

à abertura para o governo democrático privilegiou a criação de iniciativas alternativas à 

comunicação vigente. Kucinski (1991, p. XIII), quando trata dos veículos criados à 

revelia da grande imprensa, apresenta a palavra alternativa como contendo quatro 

significados essenciais desse tipo alternativo de  imprensa:  
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o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre duas 
coisas reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação difícil e, 
finalmente, o do desejo das gerações dos anos 60 e 70, de protagonizar as 
transformações sociais que pregavam. 

A falta de espaço na mídia formal fez com que as ONGs sociais desenvolvessem 

um tipo de comunicação muito peculiar, com o objetivo de, ao mesmo tempo, 

conscientizar a sociedade e, num segundo momento, se posicionar em antagonismo a 

tudo que vinha do controle exercido pela grande mídia. Era uma comunicação 

alternativa à vigente. 

Alguns autores têm chamado a comunicação popular de alternativa – além de 
muitos outros adjetivos que lhe são atribuídos como comunitária, participativa, 
dialógica horizontal, usando geralmente como sinônimos. No Brasil a expressão 
“imprensa alternativa” tem recebido conotação específica, entendendo-se por 
ela não o jornalismo popular, de circulação restrita, mas os periódicos que se 
tornaram uma opção de leitura crítica, em relação à grande imprensa 
(PERUZZO, 1998, p. 120). 

Há que, portanto, estabelecer algumas diferenças entre a imprensa alternativa 

(realizada/criada em boa parte por intelectuais de esquerda) e a comunicação alternativa 

realizada por movimentos sociais e, mais tarde, por organizações sociais. 

Privilegiaremos a utilização do termo “alternativa” para nomear as 

comunicações desenvolvidas por movimentos sociais porque utilizaram-se de meios 

alternativos à grande imprensa. Grinberg (1987, p. 20), quando reflete sobre a 

caracterização do conceito de comunicação alternativa questiona: “(...) se alternativa 

significa opção entre duas coisas(...) cabe agora perguntar? Opção frente a que outros 

meios?”. Respondemos aqui que ela é considerada para efeitos de pesquisa, alternativa 

aos meios de comunicação de massa. São toda a forma de comunicação realizada a 

partir do movimento, com o intuito de divulgá- lo e que se utiliza de ferramental 

alternativo ao estabelecido como os meios de massa: rádio comercial, tevê comercial e 

jornal comercial. Exatamente por ser uma comunicação alternativa àquela formalizada 

pelos grandes meios de comunicação de massa, e porque, nem sempre ela foi feita ou 

construída pelo povo para ser chamada de popular, essa denominação aqui nos cabe 

melhor.  

A comunicação alternativa se pautava, a princípio, pela escassez de recursos 

financeiros dessas organizações para produzir materiais informativos - jornais, 

outdoors, spots para rádios e tevê, para pagar espaços nos grandes veículos e, num 

segundo momento, para contratar profissionais especializados em comunicação. Assim, 

no afã de conscientizar a sociedade sobre suas bandeiras e demandas acabou-se criando 
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meios alternativos de comunicação e os integrantes dos movimentos foram 

transformados em comunicadores empíricos. O que era para ser um processo técnico-

profissional de produção de informação transformou-se em espaço de liberdade de 

discussão democrática e desenvolvimento de aptidões. Benevenuto Jr.(2002, p.133) 

avalia, ainda, que “a comunicação alternativa alcançou relevância e personalidade 

próprias na segunda metade do último século, ao servir, entre outras qualidades, como 

fonte de consulta para o agendamento de macro e micro ações nacionais e sociais”. 

Peruzzo (1998, p. 115) completa: 

(...) criaram-se “instrumentos alternativos” dos setores populares não sujeitos ao 
controle governamental ou empresarial direto. Era uma comunicação vinculada 
à prática de movimentos coletivos, retratando momentos de um processo 
democrático inerente aos tipos, às formas e aos conteúdos dos veículos, 
diferentes daqueles da estrutura então dominante, da chamada grande imprensa. 
Nesse patamar, a nova comunicação representou um grito, antes sufocado, de 
denúncia e reivindicação por transformações, exteriorizado, sobretudo, em 
pequenos jornais, boletins, alto-falantes, teatro, folhetos, volantes, vídeos, 
audiovisuais, faixas, cartazes, pôsteres, cartilhas, etc. 

 Diversas organizações acabaram por utilizar formatos e meios típicos da comunicação 

alternativa para exprimir seus problemas, trabalhar a conscientização da sociedade em relação 

às suas bandeiras e se posicionar frente às decisões do Estado. Peças teatrais, cartazes, músicas, 

passeatas, panfletos são ricos exemplos de algumas estratégias de comunicação de boa parte das 

organizações que evitaram e evitam a imprensa. A comunicação alternativa era o eixo que 

exprimia, muitas vezes, as dores sentidas nas demandas desses grupos organizados. 

Como alternativa à comunicação de massas, a comunicação popular (feita pelo 

povo e não para ele) acabou por se tornar, aos poucos, antagônica a essa e a negar em 

maior ou menor grau as técnicas, meios, linguagens e formatos utilizados nos grande 

meios. Ela nasce do conflito, da não adequação a modelos pré-concebidos da sociedade. 

Ela é democrática, conscientizadora, participativa, do povo, feita pelo povo 

(PERUZZO, 1998, p.127). 

A dor, o conflito, aqui, legitima a comunicação alternativa ou popular. Ela ultrapassa 

os meios em si para situar-se nas relações diárias e confundir-se com a comunicação como 

processo. 

 (...) Durante muito tempo, falar de comunicação significou falar de meios, 
canais, mensagens. Agora, falar de comunicação popular implica falar de 
cultura, relação. E necessita, para tanto, da interdisciplinaridade em seu sentido 
mais profundo. Trazer a comunicação popular para o espaço da cultura fez 
introduzir a dimensão do conflito (...) histórico do qual o popular se define 
enquanto movimento de resistência (...) E, conseqüentemente, a idéia de ação, 
de práxis. A comunicação popular é uma prática em conflito (...)(BERGER 
apud PERUZZO, 1998, p. 113). 
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Essa transcendência da comunicação popular dos meios utilizados para as 

relações em si leva a alguns problemas no momento em que o processo se utiliza do 

discurso ideológico para comunicar sem focalizar no público que irá recebê- lo. Daí 

surgem alguns empecilhos. Num primeiro momento a comunicação volta-se somente 

para o interior dos movimentos. Mesmo tendo o objetivo de conscientizar a população 

sobre os problemas sociais, só é entendida pelos seus integrantes voltando-se para os 

mesmos. Como diz Faxina (2001, p.101), a comunicação popular, de forma especial a 

impressa e a radiofônica, tem sido séria demais. Talvez devido a ansiedade de 

conscientizar a qualquer custo e rapidamente, esses meios dedicam-se a transmitir 

discursos abstratos, prepotentes, panfletário ou doutrinários. Trata-se de uma visão de 

comunicação pouco afeita ao universo cultural de seu próprio público. O que está em 

questão parece ser mais o objetivo da entidade ou pessoas responsáveis pelo meio do 

que a vida e o bem-estar do público destinatário. 

Peruzzo (1998, p.132) remete ao repúdio à mídia massiva a utilização de um 

tom sério demais na comunicação popular. Segundo ela, os movimentos não abrem 

espaço para amenidades, para o entretenimento, para o lúdico, fornecendo pouco valor a 

esses artifícios que poderiam estimular uma maior participação e uma aceitação mais 

rápida do público em geral.  

Se, por um lado, essa forma particular de se posicionar afasta-se da maneira 

como os meios de comunicação de massa utilizam a linguagem e por conseqüência a 

percepção ‘fácil’ da sociedade, por outro a comunicação alternativa abre espaços 

privilegiados, como que completando as informações fornecidas pela grande imprensa. 

Ela funciona como o “outro lado” dos fatos27 e não compete com os grandes veículos. 

Viá (1983, p. 96) afirma que em todo sistema há diferentes níveis culturais e por isso os 

meios de massa não são suficientes para uma mudança de conduta na sociedade. Esses 

meios não são geradores de mudança, mas sim aceleradores do processo. Podemos 

apontar, assim, que uma forma ideal de relação que pode ser delineada é aquela na qual 

a comunicação de massa e a alternativa se completem; uma trazendo os fatos e a outra a 

construção crítica dos fatos. A década de 1990, mesmo tendo demonstrado uma relação 

ainda distante dos movimentos com os meios de comunicação de massa, pode ter 

iniciado o processo no qual a comunicação alternativa é vista como um complemento à 

                                                 
27 Veremos um exemplo disso quando analisarmos a Folha Popular, veículo de comunicação impresso 
produzido por grupos de movimentos sociais. 
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midiática. Benevenuto Jr. (2002, 149) aponta ainda a utilização de tecnologia e formatos 

atuais como os sinais de que a comunicação alternativa se enraíza nos processos 

comunicacionais atuais e funciona como complementar. O exemplo é do Sindicato dos 

bancários que possui programa de TV e a própria homepage.  

Esse é um importante indicativo da transposição da comunicação alternativa 
para novos ambientes midiáticos. De acesso livre e descompromissado com a 
espacialidade, as mensagens ali disponibilizadas, em tese, estão mais próximas 
do público, possibilitando gerar respostas (mobilizações) mais rápidas.    

 
Um outro ângulo de análise que podemos utilizar e que perpassa a história de 

relação entre os dois formatos comunicacionais é o que estabelece um trampolim da 

comunicação alternativa para a de massa. Uma passeata ou uma apresentação de teatro 

podem funcionar como pauta para grandes veículos. Podemos utilizar o próprio 

Movimento Sem Terra como exemplo já histórico de mobilizações que eram noticiadas 

na grande imprensa – mesmo que de forma parcial.  

 
Uma das características mais marcantes da comunicação popular e comunitária 
na sua fase original foi a participação. Esta se concretizava por meio de uma 
comunicação realizada dentro dos movimentos e das organizações, o que 
representava a existência de outro tipo de comunicação, pois seus conteúdos 
provinham das bases excluídas da sociedade e destinavam-se a essas mesmas 
bases, e ainda porque foram criados canais para veicular os interesses e as 
necessidades de expressão desses movimentos (PERUZZO, 2007, p. 138). 

 

A comunicação popular pode assim ser muitas vezes alternativa à vigente, mas 

nem sempre a alternativa pode ser popular. Torna-se premente que essa comunicação 

popular seja feita pelo povo, tenha seus processos de escolha temática e edição dos 

conteúdos realizados por este mesmo povo. 

 
A comunicação popular foi também denominada de alternativa, participativa, 
horizontal, comunitária e dialógica, dependendo do lugar social e do tipo de 
prática em questão. Porém, o sentido político é o mesmo, ou seja, o fato de 
tratar-se de uma forma de expressão de segmentos excluídos da população, mas 
em processo de mobilização visando atingir seus interesses e suprir 
necessidades de sobrevivência e de participação política. No entanto, desde o 
final do século passado passou-se a empregar mais sistematicamente, no Brasil, 
a expressão comunicação comunitária  para designar este mesmo tipo de 
comunicação e também outras expressões similares (PERUZZO, 2006, p. 2). 

 
Os conceitos norteadores de comunicação popular e comunitária podem se 

tornar tênues nos dias de hoje e dependem das definições que se utilizam para 

comunidade. Mas o interessante é estabelecer que tanto uma como outra nascem da 
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mobilização de um grupo de pessoas e que as diferenças situam-se nos níveis de 

relacionamento desse grupo. 

(...) a comunicação comunitária – que por vezes é denominada de popular, 
alternativa ou participativa - se caracteriza por processos de comunicação 
baseados em princípios públicos, tais como não ter fins lucrativos, propiciar a 
participação ativa da população, ter propriedade coletiva e difundir conteúdos 
com a finalidade de desenvolver a educação, a cultura e ampliar a cidadania. 
Engloba os meios tecnológicos e outras modalidades de canais de expressão sob 
controle dos movimentos e organizações sociais sem fins lucrativos 
(PERUZZO, 2006, p.9). 
 

 Como exemplos atuais de veículos propícios à comunicação comunitária podem 

ser citadas as rádios comunitárias e os canais de tv comunitários. Mas é prudente alertar 

que nem todos que se dizem veículos comunitários o são na prática. 

Neste capítulo viu-se que a comunicação nas ONG sociais pode ser: aquela que é 

processo, que existe nas relações interpessoais sem ao menos nos darmos conta; a 

comunicação popular ou alternativa, da qual os movimentos sociais se utilizaram 

durante muito tempo; a comunicação de massa ou midiática que é realizada por meio de 

grandes veículos de comunicação: jornais, emissoras de tevês e rádios que atingem a 

população de forma massiva e a comunicação dirigida, realizada com planejamento 

formal e objetiva atingir públicos específicos. É possível encontrarmos esses formatos 

de comunicação acontecendo simultaneamente nos movimentos e ONG sociais na 

atualidade. A questão é que esses diversos processos comunicativos estão cada vez mais 

presentes no dia-a-dia das organizações, mostrando que a área tem se voltado com mais 

atenção para esses mecanismos. 

Nesse contexto, os meios de comunicação direta, os veículos alternativos e a 
mídia impressa, eletrônica e digital devem ser acionados de forma articulada e 
bem pensada, para serem criados espaços que dêem visibilidade pública a esses 
movimentos. As áreas de jornalismo, publicidade e propaganda, relações 
públicas, radialismo e televisão, editoração multimídia, produção audiovisual e 
digital etc. têm aí um campo fértil de atuação. Trabalhar estrategicamente os 
processos comunicativos das organizações, na sensibilização da sociedade e da 
opinião pública, ao lado do poder político, administrativo e econômico, é uma 
das mais desafiantes práticas que profissionais ou gestores da área poderão 
enfrentar, dando uma dimensão muito mais proativa à chamada cidadania 
corporativa ou empresarial. (KUNSCH, M., 2007, p.74) 

 
Por mais opções de estratégias que podem ser encontradas nesse contexto, umas 

mais usadas e outras menos, o que é indiscutível é a necessidade premente das 

organizações do terceiro setor focarem-se em planejar e promover processos de 

comunicação formais pensando em seus públicos de interesse. 
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Capítulo III - Aditepp, Cefuria e Ciranda: o 
resgate histórico da caminhada das três 
organizações 
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Capítulo III – Aditepp, Cefuria e Ciranda: o resgate histórico da 
caminhada das três organizações 
 

Neste capítulo faz-se uma breve descrição da trajetória histórica das instituições 

estudadas e os elementos de organização e identidade que as constituíram até o presente. 

Trata também das principais atividades atuais nas quais estão inseridas e dos trabalhos 

que elas desempenham com seus públicos, além dos resultados que são buscados nessas 

atuações. A partir das observações, estudos em documentos e entrevistas descreve-se 

também boa parte da organização interna, os profissionais que nelas trabalham, seus 

objetivos, suas dificuldades atuais, os procedimentos adotados e sua cultura 

organizativa. A partir desse pano de fundo é que se constroem as opções tomadas por 

essas equipes por determinadas estratégias de comunicação. Nos próximos capítulos 

veremos como essa caminhada influencia nessas escolhas. 

 
1- Aditepp – Associação Difusora de Treinamentos e Projetos Pedagógicos 
 
 
 A Associação Difusora de Treinamentos e Projetos Pedagógicos é uma 

organização jurídica de direito civil, de fins não lucrativos28 e tem como missão: 

construir com o povo, por meio de práticas concretas, uma nova sociedade mais 
justa e mais humana, democratizando as relações de poder em todos os níveis 
das relações sociais, através de uma mudança constante de mentalidade, a partir 
de um trabalho educativo permanente com setores populares e educadores que 
atuam junto a eles29. 

 
Entre suas atividades estão a realização de assessorias, seminários, cursos, 

oficinas, capacitações e treinamentos que envolvem os seguintes temas: 

-Práticas alternativas de produção e geração de renda; 

-Práticas com grupos de mulheres e homens e sobre relações de gênero; 

-Compras comunitárias e práticas alternativas de consumo; 

-Planejamento, execução e avaliação de ações comunitárias geradoras de 

desenvolvimento; 

-Cidadania participativa: estado, política e comunidade; 

-Formação de educadores e lideranças populares30. 

Os temas transversais que são abordados no trabalho dos educadores da Aditepp 

incluem a democratização das relações sociais de Gênero; liderança e poder 

                                                 
28 Denominação retirada da ata de fundação. 
29 Missão retirada do folder informativo da instituição. Foi impresso em 2002 e não há outro mais atual. 
30 Retirado do folder informativo impresso em 2002. 
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democrático; causas estruturais da pobreza e questionamento do modelo capitalista 

liberal; cultura tecnológica e exercício da cidadania, segurança alimentar e direito ao 

consumo, com vida saudável, entre outros31. 

Os objetivos da organização reúnem o “auxílio às comunidades populares a 

serem sujeitos de suas mudanças culturais, econômicas e sociais, de acordo com as 

necessidades por elas vividas; favorecer o empreendedorismo e a organização de 

atividades geradoras de renda em comunidades populares, como alternativa ao 

desemprego e provocar uma reflexão que não priorize apenas o desenvolvimento 

econômico, mas que incentive o desenvolvimento humano, a conquista de identidade, a 

iniciativa e relações mais justas entre homens e mulheres” 32. 

Hoje a Aditepp conta com 4 colaboradores remunerados33. Não possui 

voluntários. Fundada em 1972, sua história congrega a iniciativa de um grupo de 

intelectuais34 que antes da data de fundação já tentava se organizar em meio à repressão 

da ditadura no Brasil com o intuito de auxiliar grupos de moradores de bairros menos 

favorecidos da cidade de Curitiba. 

 
1.1 – Histórico – contexto de fundação  
 
 Era a década de 1960 e a ditadura militar no Brasil estava em seus momentos 

mais cruéis. O Ato Institucional número 5 tinha sido baixado e dava plenos poderes ao 

Executivo para decidir e realizar ações da maneira que melhor lhe conviesse, 

excetuando qualquer consulta a qualquer outro órgão estatal. Os habitantes do território 

brasileiro que se reuniam ou questionavam o poder governamental eram duramente 

perseguidos, presos, torturados e, em certos casos, mortos.  

 A cidade de Curitiba se desenvolvia e crescia à velocidade galopante motivada 

pelo crescimento econômico e pelo estímulo que o governo militar deu à infra-estrutura 

de cidades, o que motivou também o êxodo rural. Famílias inteiras saíam do campo e 

iam para a cidade porque estavam atrás do sonho da cidade grande, ou porque perderam 

                                                 
31 Retirado do folder informativo de 2002. 
32 Retirado do folder informativo de 2002. 
33 Como Aditepp e Ciranda, como veremos mais adiante, ocupam o mesmo espaço físico e possuem 
projetos em comum, a profissional administradora serve as duas organizações, mas é contratada pela 
Ciranda. A coordenadora da Ciranda – e da Aditepp - por sua vez é contratada pela Aditepp. Além delas, 
mais dois educadores atendem as atividades realizadas pela Aditepp na atualidade. 
34 Entre os fundadores: José Lamartine Correa de Oliveira, Adhail Sprenger Passos, atual presidente 
Marculino Camargo, Euclides Scalco, Ir. Nívea Padim, Cyro Ilídio Corrêa de Oliveira Lyra, Dante 
Romano Júnior. Cristina e Paulo Simião não constam da ata de fundação porque seriam colocados como 
funcionários da organização. Na entrevista explicam que eram os “únicos que cumpriam expediente”. 
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suas propriedades para o grande latifúndio ou porque não conseguiam mais tirar o 

sustento da sua produção.  

Nos anos 70, Curitiba recebeu um grande número de migrantes, expulsos do 
interior do Paraná e de outros estados do Brasil, pelo avanço do capitalismo no 
campo. O êxodo rural produziu um enorme contingente da população que, não 
tendo onde trabalhar e morar, veio buscar alternativa nas cidades, formando 
enormes bolsões de pobreza, especialmente nas médias e grandes cidades  
(SOUZA, 2006, p. 21). 

 

Essas famílias alojavam-se nos bolsões de moradias irregulares que iam se 

formando ao redor da cidade: Vila Guaíra, favela do Parolin, Capanema, além de 

compor os grupos de excluídos nos municípios da região metropolitana como Almirante 

Tamandaré, Colombo, etc. 

Em 1970 a população de Curitiba era de 620.000 habitantes. Em 1980 já se 
chegava a casa do milhão e, atualmente, sete anos depois, a população subiu a 1 
milhão e meio de habitantes. Em menos de vinte anos a população da cidade 
triplicou, e isso, em grande parte por obra da concentração da propriedade da 
terra em mãos de alguns gigantes, que torna impossível a vida dos pequenos 
camponeses no interior (JANSEN, 1987, p. 10). 
 

 Essas vilas não possuíam infra-estrutura básica de água, saneamento, luz elétrica 

ou ruas pavimentadas. Boa parte dos moradores era analfabeta. Foi para trabalhar 

principalmente com esses agrupamentos de famílias que os integrantes da Aditepp se 

reuniam. O intuito era, a partir do método de Paulo Freire, ajudar esses moradores a se 

organizarem, dando- lhes ferramentas para que pudessem ser protagonistas de sua 

história na conquista de melhores condições de vida. 

Cristina - Daí fundamos a Aditepp com essa idéia de criar uma associação legal, 
porque esse pessoal da Ação Popular eram todos meio clandestinos. A atuação 
social era clandestina. E na verdade era uma atuação social norteada por 
doutrinas e propostas pré-estabelecidas. Ou a igreja para fazer catequese, ou os 
maoístas para defender o presidente ou o socialismo à moda chinesa, ou os do 
PC do B que já eram os mais antigos... Então já tinham um projeto de militância 
definido. Ou pela doutrina da igreja, ou pela doutrina marxista, eram propostas 
de estratégias, núcleos de militância que tinham por objetivo o poder estatal ou 
o poder ideológico – como no caso da Igreja. E a nossa utopia é a utopia do 
Gramsci, né? Isso porque na época a gente nem conhecia o Gramsci. Nós fomos 
aprender Gramsci na França, quando fomos fazer o doutorado. Que é ajudar o 
povo a ser sujeito – que o Gramsci chama de hegemônico. E ajudar o povo a se 
organizar, quanto à cultura... 
Paulo – e através de práticas das quais eles possam participar. Por isso a gente 
sempre procurou partir das necessidades da comunidade. Os vários programas 
que nós fizemos foi baseado nisso. Dialogando, a gente ajudava a organizar 
essas atividades. Por exemplo na época da inflação chegava no fim do mês eles 
não tinham mais salário. Então vamos aprender a planejar, a execução das 
atividades... E então a gente  passava esses elementos técnicos, mas realizando 
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um trabalho ali com eles. (Entrevista concedida conjuntamente por Cristina e 
Paulo Simião à autora no dia 27/11/07) 35 
 

Alguns dos primeiros integrantes da organização são hoje lideranças políticas de 

destaque no cenário estadual e federal, como o governador do Estado, Roberto Requião 

(PMDB), o ex-senador Edésio Passos (PT), a senadora Ideli Salvati (PT), entre outros 

profissionais atuantes em diversas frentes além da político partidária. 

Cristina - [Éramos]15 profissionais liberais na área de humanas. Eram nomes de 
peso(...): Lamartine Correia de Oliveira era um grande jurista – era da JUC - 
Juventude Universitária Católica, que no período pré-ditadura se associou à AP 
- Ação Popular que era um movimento também de tendências socialistas.Então 
muitos da JUC foram para AP do Brasil inteiro. O Lamartine não. E a JUC 
praticamente perdeu a força – como força estudantil – pelas características da 
igreja também. E o movimento estudantil foi passando por transformações e 
criaram novos movimentos. E o AP foi um movimento formado por muita 
gente do JUC e outros que eram de tendência maoísta, marxista. O Lamartine 
não, ele foi um dos professores de direito da Federal e um dos fundadores da 
Aditepp porque não havia espaço para ele continuar com ação social. Outro foi 
o Dante Romanov Júnior que depois ficou reitor da Federal eleito – faleceu há 
pouco tempo. Tinha o Adaílton da Escola de Economia Humanista. O Milton 
Freire Maia, geneticista, morava em Genebra. Tinham outros advogados, 
arquitetos, pastores. Tinha a Irmã Nívea Padim que era irmã do bispo e 
trabalhava na linha da libertação. (Cristina e Paulo em 27/11/07) 

 

Com o tempo, cada um dos integrantes foi demonstrando seus objetivos no 

trabalho com o povo, o que muitas vezes era influenciado pela tendência ideológica que 

cada um possuía. 

Paulo – Muitos queriam continuar a participar desses movimentos marxistas e 
não tinha mais espaço. 
Cristina - Mas não era pelo marxismo e nem pelo radicalismo. Era pela 
concepção da ação social. Uma ação social que era uma militância para 
aumentar os seus quadros e aumentar sua proposta de poder. Na época, nós nos 
dávamos bem com todos os grupos. A gente ajudava gente que tinha que fugir, 
clandestinos que estavam sendo perseguidos. A gente era um guarda-chuva para 
todos eles. Todos eles procuravam a gente.  
Paulo – O Requião36, Edésio 37, vinham nas reuniões, discutiam e nós éramos 
um guarda-chuva. Porque nós éramos uma organização legal, registrada, 
ecumênica e recebia financiamento do Conselho Mundial de Igreja, de uma 
agência católica da França, do Canadá para fazermos nossos projetos. E 
tínhamos uma proposta democrática de trabalho. Nunca fomos uma ONG das 
comunidades. Éramos um espaço para quem quisesse pensar, trabalhar, discutir, 
e descobrir uma metodologia participativa de desenvolvimento com os setores 
populares. Então essa era a diferença. Então os outros, tinham a proposta de 
ampliar os quadros do partido, organizar o partido... Todo o pessoal do PT aqui 
do Paraná, que começou a organizar o PT, começou a sua prática social na 
Aditepp. (...) 

                                                 
35 As expressões coloquiais de todas as entrevistas foram mantidas. 
36 Atual governador do Paraná. 
37 Um dos fundadores do PT paranaense. 
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E com essa legalidade a gente ajudava os demais. O Paulo, de vez em quando, 
levava o pessoal para o Paraguai. Gente da Juventude Operária Católica que 
trabalhava e às vezes não podiam ficar. Também tinha gente que morava fora e 
vinha para cá e a gente procurava achar a casa e dava cobertura. 
O Requião era recém-formado, jovem, começou a trabalhar com as favelas. 
Mas logo quando veio a Anistia, em 79, a gente falou “Agora vocês não 
precisam mais ser clandestinos, quem é PC do B toca pro seu partido, quem é 
PC toca pro seu partido e assim por diante... Mas aí se demonstrou a diferença. 
Na verdade eles queriam que a gente trabalhasse para eles. E não era a intenção, 
esse era o nosso diferencial. 
Daí o Requião dizia que nós éramos basistas – que era um termo que existia 
uma polêmica entre os estudantes da esquerda que existiam os basistas e os 
vanguardistas. Os basistas defendiam a idéia de que a população tinha que 
crescer por ela mesma, devia se organizar à medida que cresce e com isso ter 
um processo democrático de construção de  Estado. E os vanguardistas 
defendiam – e defendem até hoje que é preciso ter aqueles que saem na 
vanguarda, que saem antes e puxam o resto. Nós não somos nem uma coisa 
nem outra. Nós achamos que é preciso ter uma liderança que saiba captar, 
perceber, sentir as necessidades e ajudar com que a população as expresse e se 
organize em torno delas. Mas ele não pode ficar puxando. 
Paulo – ajudar a tomar consciência das suas causas, achar soluções. O que se 
chamaria de facilitador.  
Cristina – o Paulo tem uma tese muito boa que ele fez na França em que ele 
mostra que a própria linguagem do vanguardista é assim. “É preciso mexer as 
massas. Se você não mexe e não puxa a massa nada acontece.” Eles iam para a 
Aditepp e falavam que estavam lá para aprender métodos de mexer as massas.  
E aí a diferença, o pessoal do PT aqui do Paraná. O Gilberto Carvalho, um 
seminarista que queria saber quantos operários tinha Curitiba, veio para a 
Aditepp, demos assessoria.  Hoje é chefe do gabinete do Lula. A Ideli Salvati 
que hoje é uma senadora do PT lá em Brasília tinha cursos no Uberaba. E daí 
logo eles começaram a trabalhar na composição desse partido novo, dos 
trabalhadores. Chegou até um dia que um desses componentes do PT pediu se 
não poderíamos ceder uma sala para eles fundarem o partido. Nós não 
deixamos, porque mesmo a Aditepp não sendo do PT, se ela desse espaço ela 
estaria comunicando que ela era PT. 
Porque o povo sempre perguntava. Vocês são de quem? Porque a idéia é que 
sempre que alguém vai fazer um trabalho social ou é da Prefeitura, ou da 
Polícia ou de algum candidato. E isso é até hoje assim. Então com o tempo (...) 
eles viram que podiam acreditar na gente, que não íamos tirar ninguém da 
manga para apresentar como candidato. (Cristina e Paulo em 27/11/07) 
 

 O casal fundador, que ainda hoje continua na liderança da organização, buscou a 

linha do apartidarismo e do ecumenismo na condução das atividades da organização no 

início. Há questionamentos de integrantes de outros movimentos que dizem que essa 

total isenção não foi conseguida e que, muitas vezes, a organização se aliou a órgãos 

governamentais para conseguir continuar atuando. Há também quem critique a atuação 

da organização como ‘distante’ das necessidades do povo. “O pessoal da Aditepp só 
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ficava viajando pelo Brasil. Fizeram doutorado lá fora, tudo com dinheiro da 

Associação. Eram acadêmicos.”38  

 Em 21 de dezembro de 1972 a organização foi fundada a partir da reunião de 

“professores e profissionais liberais ligados à Igreja Católica” (SIMIÃO, 2000, p. 19). O 

objetivo dessa ‘formalização’ era poder trabalhar com um pouco mais de tranqüilidade 

em relação à repressão da ditadura com, principalmente, a alfabetização de adultos, foco 

principal das atividades da Aditepp no início, como o filho do casal fundador, Daniel, 

explica: “a Aditepp surgiu em decorrência da falta de espaço institucional para pessoas 

envolvidas com práticas de movimentos sociais e que vinham do período anterior ao 

golpe de 1964” (SIMIÃO, 2000, p. 19). 

Mesmo já tendo um espaço de trabalho devidamente institucionalizado e, de 

certa forma, permitido pelo governo, o casal de fundadores não ficou isento das 

perseguições da polícia. Em 1974 foram presos no Departamento de Ordem Política e 

Social – DOPS - de São Paulo e lá ficaram por dois meses. 

Cristina - Nós tivemos dificuldades com a ditadura. Fomos presos. Em 1974 
nós fomos seqüestrados. Fazia quatro meses que estávamos casados. Era uma 
época em que a gente tinha contato com a Pastoral Operária de São Paulo e eles 
acharam que nós éramos uma linha comunista. Foi no final da repressão maior, 
na época do Médici. Eles iam atrás do pessoal que tinha os endereços nas 
agendas.(...) 
Mas nenhum de nós era de algum partido. E isso era pior. Porque a gente 
apanhava. O Partido Comunista, o PCBR essa turma toda... o DOPS já sabia 
como funcionava. Agora nós, eles achavam que a gente era alguma coisa 
uuuultra-secreta...  E não tínhamos nada de secreto. Eu falava para o coronel: vá 
lá ver o nosso trabalho! (Cristina e Paulo em 27/11/07) 
 

 A organização formal ainda ajudou-os a acolher alguns outros perseguidos pelo 

regime que tentavam fazer algum trabalho voltado para as questões sociais ou que 

exerciam alguma influência “rebelde” nos meios populares. Mas a mobilidade para se 

tratar de temas mais políticos ainda não havia. Além de se focar no trabalho como uma 

entidade integrante do Movimento Brasileiro de Alfabetização - Mobral39 que tinha 

                                                 
38 Declaração de ex-integrante do Cefuria. Optou-se por não identificá-la para evitar constrangimentos. 
39 Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) era um “programa criado em 1970 pelo Governo 
Federal com objetivo de erradicar o analfabetismo do Brasil em dez anos. O Mobral propunha a 
alfabetização funcional de jovens e adultos, visando "conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de 
leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de 
vida". (...) As metas iniciais previstas, no entanto, ficaram longe de serem atingidas. Isso porque o Mobral 
não alterou as bases do analfabetismo, calcadas fundamentalmente na estrutura organizacional da 
educação no país. Além disso, o seu modelo foi bastante condenado como proposta pedagógica por ter 
como preocupação principal apenas o ensinar a ler e a escrever, sem nenhuma relação com a formação do 
homem. A idéia do Mobral encontra-se no contexto do regime militar no Brasil, iniciado em 1964, cujo 
governo passa a controlar os programas de alfabetização de forma centralizada.” (MENEZES, Ebenezer 
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como objetivo a alfabetização de adultos, “até 1979, as atividades de intervenção social 

da Aditepp estavam centradas em cursos e reflexões através de seminários muito 

restritos a educadores e religiosos ligados a Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)40” 

(SIMIÃO, 2000, p. 19). 

Cristina - Nosso primeiro grupo de assessorados foi um grupo de irmãs 
religiosas da caridade que saíram do convento para morar no Alto Boqueirão41. 
Foi nossa primeira cliente – para saber com que metodologia trabalhar na área 
popular sem impor. Primeiro por causa da escolha da área – elas queriam sair 
do convento para realizar o trabalho. Então a gente pesquisou, a gente tinha 
sociólogos, economistas que trabalhavam conosco, a igreja presbiteriana, então 
fizemos um levantamento das vilas, dos bairros, e elas escolheram o Boqueirão. 
E lá já era periferia, não era favela eles eram donos dos seus lotes. (Cristina e 
Paulo em 27/11/07) 
 

 Os anos 1980 foram anos de abertura política e a Aditepp se focou em trabalhar 

com um pouco mais de liberdade algumas metodologias mais avançadas de 

alfabetização e mobilização. 

Com a anistia e o processo de abertura política as Associações de Moradores 
começaram a despontar no cenário dos movimentos urbanos e a Aditepp 
aproveitou aquele momento para desenvolver atividades de intervenção social 
mais diretas, de tal forma que em 1979, ainda tendo como eixo de suas 
atividades o desenvolvimento de metodologias de organização, planejamento e 
ação comunitária, bem como avaliação de um trabalho comunitário, a Aditepp 
passou a orientar e a incentivar a formação de associações de bairro. Uma 
orientação que envolvia também os passos jurídicos necessários, mas, 
principalmente, a reflexão e a discussão sobre as particularidades de um 
trabalho de tipo comunitário (SIMIÃO, 2000, p.20). 

 

 Com a abertura para um regime democrático de governo a Aditepp percebeu 

condições de desenvolvimento de outras práticas de alfabetização de adultos além do 

método Mobral: 

Valendo-se do contato que tinham então com Paulo Freire e sua Pedagogia do 
Oprimido, os profissionais da Aditepp começaram, em 1980, a formar pequenos 
grupos de alfabetização de adultos em bairros da periferia da cidade, grupos que 

                                                                                                                                               
Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos."Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização)" (verbete). 
Dicionário Interativo da Educação Brasileira  - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002. 
Disponível em: http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=130, visitado em 6/01/08. 
 
40 As Comunidades Eclesiais de Base reuniam - estima-se que o início se deu no anos 1960 – pessoas de 
uma mesma comunidade, localidade, bairro, nem sempre assistidas por um religioso ou uma paróquia 
com o intuito de refletir e transformar a realidade a partir dos ensinamentos cristãos. Sua existência 
motivou também a organização desses grupos de pessoas em torno de necessidades comuns locais, como 
melhorias em moradia e saúde. As reflexões eram guiadas em grande parte pela linha da Teologia da 
Libertação na qual a opção pelos pobres era a marca de atuação. As CEBs tiveram importância salutar 
durante o período da ditadura no Brasil, como recantos de reunião de pessoas que ainda se mantinham a 
salvo da censura do regime, ainda que tendo a presença de informantes da polícia, segundo depoimento 
do Pe. Miguel, fundador do Cefuria, colocado mais adiante. 
41 Bairro de Curitiba. 
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dariam corpo ao programa de alfabetização de adultos que a instituição 
desenvolve até hoje. O programa foi tomando corpo no início dos anos 1980, de 
forma, que, em dois anos já havia mais de 36 grupos nos bairros organizados 
por pessoas que a Aditepp tinha alfabetizado. A instituição custeava o material 
didático dos grupos – desenvolvido por ela em conjunto com a equipe de Paulo 
Freire – e dava apoio quinzenal e capacitação aos monitores. Esses grupos 
permitiram uma relação mais direta da Aditepp com os moradores dos bairros, 
não mais passando necessariamente pelas associações ou pelas paróquias 
(SIMIÃO, 2000, p.20). 
 

 O objetivo da organização, como diz a fundadora, não era somente alfabetizar, 

mas a partir da utilização da pedagogia de Paulo Freire, aprimorá- la e desenvolvê- la 

para que se criassem condições a fim de que governos locais e regionais vissem essa 

atuação como política pública e passassem a adotar essa prática (SIMIÃO, 2000, p.21). 

Neste programa de alfabetização outra frente de atuação se abriu. A constatação 

de que a maioria das pessoas que participavam desse programa era mulheres, e os 

homens, quando vinham, eram idosos ou aposentados, fez com que começassem a se 

desenvolver conversas sobre a condição dessas mulheres e suas questões específicas. 

Com isso surgiram em 1983, os grupos de mulheres, embriões da preocupação 
da Aditepp com a questão do gênero. Sendo, a princípio, grupos de consciência, 
mais do que militância, tratavam-se de mulheres que se reuniam uma vez por 
semana e que desenvolviam atividades artesanais, de forma semelhante ao 
estilo clube de mães. O objetivo, contudo, não era o que elas produziam, mas 
sim a possibilidade de reuni-las para discutir suas condições de vida enquanto 
mulheres. Os grupos de mulheres foram uma oportunidade de desenvolver as 
discussões, surgidas na alfabetização, sobre problemas com marido e filhos, 
questões ligadas ao relacionamento familiar e não tanto o papel dela na 
sociedade (SIMIÃO, 2000, p. 22 - 23). 
 

A partir da experiência com esses grupos, percebeu-se um aspecto conservador e 

autoritário de boa parcela dos homens envolvidos em Movimentos Sociais, Associação 

de Bairros e Sindicatos. Eles não admitiam que suas mulheres questionassem as 

relações de casais. Os homens foram, então, incluídos nos trabalhos a fim de que 

possíveis rupturas familiares – comuns naqueles públicos pelo fato das mulheres 

estarem sendo trabalhadas e estimuladas a agirem refletindo sobre seu papel - fossem 

amainadas. 

Neste mesmo período, em 1984, ocorreu que os homens voltaram a ser parte 
considerável do público envolvido em atividades da Aditepp, em função de um 
novo programa que surgia: o de Compras Comunitárias. Aproveitando o retorno 
dessa presença masculina, foi possível tentar envolver os homens em atividades 
de discussão sobre as “relações entre homens e mulheres”.O programa de 
compras surgiu da necessidade sentida pelos setores populares de buscar formas 
mais baratas de comprar os alimentos do mês. A idéia era simples: 
organizavam-se grupos de doze famílias cada; as famílias preenchiam uma lista 
com os pedidos de compra do mês e o grupo preenchia uma lista com o total 
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dos pedidos das famílias. Com isto a Aditepp efetuava a compra dos produtos 
em grande quantidade em atacadistas e, com isto, conseguia preços melhores 
que os praticados pelo varejo. Os grupos vinham então mensalmente à Aditepp 
para separarem seus pedidos e participar de uma reunião em que se discutiam 
problemas relacionados ao planejamento do orçamento doméstico, inflação, 
custo de vida, etc (SIMIÃO, 2000, p.23). 

 
Cristina conta um pouco sobre o programa de Compra Comunitária e os efeitos 

em outros municípios que o assumiram como política pública: 

 
Cristina - Na década de 80 entrou um projeto de compras comunitárias – porque 
era período do Sarney e tinha inflação, aí o dinheiro não dava. Então a gente 
ensinava a gastar o dinheiro. A gente ia junto fazer pesquisa de mercado e tudo. 
Aos poucos os municípios queriam conhecer como era o curso – Santo André, 
Caxias do Sul, o Ceasa quis aprender... Então virou política pública. Nós 
fazemos práticas sociais que viram políticas. (Cristina e Paulo em 27/11/07) 
 

A participação de homens e mulheres nos programas de Compra Comunitária, 

no qual lideranças de ambos os gêneros negociavam preços e faziam as compras, 

estimulou as discussões sobre as questões de gênero nas relações de homens e mulheres. 

A Aditepp ressalta que evitou o rótulo de feminista “porque as mulheres identificavam o 

feminismo como sinônimo de mulher que dispensa o marido ou que desafia o homem” 
42. E a intenção era refletir sobre o papel da mulher num momento em que as 

“discussões acerca da condição feminina estavam em evidência na agenda nacional. Foi 

um período43 em que se reforçaram as Delegacias de Mulheres e criaram-se vários 

Conselhos Estaduais da condição feminina ou dos direitos da mulher” (SIMIÃO, 2000, 

p.25). 

Neste sentido, era necessário partir daquilo que aquelas mulheres esperavam, 
sob o risco de que elas não mais se interessassem em participar dos grupos. Por 
outro lado, uma vez que conseguir a participação dos homens já era difícil, 
tinha-se que ter muito cuidado para que eles aceitassem a participação da 
mulher neste tipo de discussão. Chocar-se de frente com suas convicções não 
era de modo algum estratégia inteligente. Era preciso oferecer o espaço que as 
mulheres mesmo queriam para, a partir dele, operar qualquer transformação 
com relação aos esposos (SIMIÃO, 2000, p. 27). 

  

Em 1987 foi organizado o primeiro fórum em que se discutiam as questões da 

condição feminina, depois da promoção de diversos fóruns com temáticas variadas. 

Somente em 1999 foi a vez de acontecer o primeiro fórum sobre as questões que 

envolviam a condição masculina, englobando assuntos sobre o novo papel do homem na 

sociedade. 

                                                 
42 Depoimento de Cristina Simião in SIMIÃO, 2000, p.26 
43 Meados dos anos 1980. 
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Esta opção por uma estratégia que privilegiasse a discussão sobre relações de 
gênero de uma maneira contextualizada e mais abrangente acabou por dar a 
impressão, à primeira vista, de que não se estava de fato desenvolvendo um 
programa que questionasse os “papéis tradicionais” da mulher. (...) parecia (...) 
aos olhos de alguns avaliadores de uma das agências de financiamento das 
atividades da Aditepp, uma forma de reforçar o papel tradicional da mulher. 
Face ao que parecia ser uma a deficiência do trabalho da instituição, esses 
avaliadores sugeriram que a Aditepp buscasse consultoria acadêmica para 
reformular seu trabalho com gênero (SIMIÃO, 2000, p. 29). 
 

 Em vista dessa avaliação, em 1994 a Aditepp busca a ajuda do PAGU – Núcleo 

de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, para entender 

o alcance de suas práticas pedagógicas nas relações entre homens e mulheres. O 

envolvimento com o Núcleo revelou o oposto daquela avaliação: “permitiu uma nova 

percepção sobre a forma como vinham se dando as transformações no relacionamento 

entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, transformações que 

não se limitavam a um trabalho com grupos de mulheres, mas podiam ser observadas 

em todas as práticas acompanhadas pela Aditepp” (SIMIÃO, 2000, p.30). 

Cristina - Até 94 que houve a estabilização da inflação, mas começou o 
desemprego. Daí a gente fazia Produção Alternativa – e o que veio de gente 
aprender a lidar com uma outra função. Então além do corpo a corpo nos 
bairros a gente sempre oferecia seminários e cursos para a comunidade. 
(Cristina e Paulo em 27/11/07) 
 

 A questão da sustentabilidade veio à tona também na década de 1990. Como a 

Aditepp contava com financiamentos de agências internacionais e boa parte delas 

passou a focar o envio de recursos para outras áreas do globo como Índia, pensou-se em 

formas de fazer com que a organização pudesse ter maneiras próprias de subsistir. O 

Tiptepp (ilust. 1) foi uma dessas iniciativas. Um brinquedo pedagógico, de flocos feitos 

de amido de trigo, atóxicos, coloridos que foi importado da Alemanha. A idéia era 

comercializá- lo e, a partir desse processo gerar sustentabilidade para a Aditepp. A 

iniciativa acabou não dando certo por demandar uma estrutura grande de marketing, 

logística e comercialização. 

 
Lílian - a Aditepp vinha desse processo da dificuldade de modelo de captação 
de recurso. Sempre foi apoiada ao longo dos anos por agências de cooperação 
internacional e as estratégias iam mudando. E outras estratégias precisam ser 
lançadas senão você fica com um vácuo – com uma dependência muito 
específica. Tem muita empresa que doa, que é parceira, tem projeto 
institucional, aprovado – mas quanto mais múltiplos você consegue fazer para 
tornar viável sua captação de recursos, melhor. 
Daí com a criação do Tiptepp se apostou a sustentabilidade da Aditepp no 
Tiptepp. Que não deu certo. Eu acho que não deu certo por essa dificuldade de 
se inserir na área comercial. As características de mercado de brinquedo são 
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muito específicas e muito cruéis. Mas, por exemplo, o período de vendas é 
muito específico. E a cultura do comprar e da otimização de brinquedos 
pedagógicos, é muito mais... 
Então o Tiptepp tem um apelo social grande, mas que ainda não é generalizado. 
O que me faria comprar um produto de amido de planta que respeita a natureza 
e é integralmente biodegradável – ou posso escolher um Lego que é de plástico, 
vem do petróleo, mas pode durar a vida inteira? 
Nivea – Foi feito um trabalho de marketing em cima do Tiptepp? 
Foi. O Geraldo44 e a Cristina chegaram a fazer duas pós nesta área, cada um fez 
uma de marketing e de comércio. Ela tem uma monografia enorme que fala do 
estudo do Tiptepp e da dificuldade do Tiptepp gerar lucro. Tentou exportar, a 
produção mais artesanal, mas isso já passa a ser um outro projeto e com a 
característica social. A gente estava lutando pela sustentabilidade da Aditepp, 
mas a gente estava lutando também pela sustentabilidade dos grupos. Então a 
gente ia se perder e acabar precisando de uma estrutura que também é grande. 
Por exemplo, pegar materiais dos grupos, ter a capacidade de ver qualidade, 
produção, se está tudo igual, se está igual ao catálogo, se está do mesmo 
tamanho – importação, exportação, então é muita coisa. 
Nivea - Então não há mais a intenção de tentar o Tiptepp de novo? 
Não. É tentar vender, doar, o produto que está aqui, mas não voltar a importar. 
(Entrevista concedida a autora, por Lílian Romão, no dia 22/09/07) 
 

 Há Tiptepp estocado na sede da Aditepp e ele é utilizado nas dinâmicas, 

reuniões e eventos realizados pela Aditepp e pela Ciranda. Há ainda um caderno (Ilust. 

2) produzido com o intuito de se dar instruções de uso do Tiptepp que também ficou 

arquivado no depósito da instituição.  

Num breve panorama sobre o histórico da instituição, a síntese de algumas 

observações pode ser feita pelo próprio Daniel Simião, filho dos fundadores: 

Em primeiro lugar a instituição sempre desenvolveu programas de assessoria e 
intervenção social juntos aos setores populares que, partindo de questões 
concretas e necessidades imediatas destes grupos (alfabetização, compras 
comunitárias, grupos de produção, etc) criassem espaços para atividades 
pedagógicas de reflexão e crítica da realidade social dos participantes. Suas 
atividades, portanto, sempre acenaram com objetivos bastante concretos - 
aprender a ler e escrever, reforçar o orçamento familiar, etc – em torno dos 
quais se articulavam pequenos grupos de moradores, em geral parentes e 
amigos. Esta dinâmica básica deu origem a diversos tipos de programas, desde 
alfabetização de adultos, programas de consumo e, mais recentemente, 
programas de produção alternativa. 
Os programas, contudo, não eram o objetivo último da Aditepp. Seus 
programas são, antes, instrumento de mobilização dos setores popula res para 
que se permitam “processos de reflexão crítica sobre sua realidade” – o que é 
possibilitado pelo espaço aberto pelo tipo de sociabilidade que a organização 
desses grupos exige. Um espaço para o desenvolvimento de relações que (se 
não igualitárias) ao menos põe em cheque relações sociais assimétricas, o que 
não é pouca coisa em um país com tamanha tradição de relações sociais 
autoritárias como o Brasil (SIMIÃO, 2000, p. 31).   

 
 E Cristina conclui: 
                                                 
44 Filho do casal fundador. 
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Antes era eu que fazia os projetos, agora é a Lílian. Nós tivemos apoio do 
Conselho Ecumênico de Igrejas de Genebra. Então a gente pode dizer que 
somos até hoje uma não-governamental realmente não-governamental. Não só 
de fachada. Que gera novas ações sociais de caráter embrionário que depois 
conforme as circunstâncias se ampliam a nível de governo, a nível de estado. 
Por exemplo, na década de 70, nós fazíamos ações sociais incentivando 
multidões então todo mundo se juntava para construir um posto de saúde. E na 
medida em que eles construíam, eles assumiam e passavam a exigir do 
município. Hoje os municípios têm na sua pauta a construção de postos de 
saúde. Gera políticas sociais novas. Incentiva o trabalho como cidadãos, o 
estado vai ter que fornecer o que lhe é de direito. Na década de 1970 foi isso, na 
década de 1980 foi a alfabetização. Nós alfabetizávamos, daí o representante do 
MEC no Paraná chamava a gente para explicar qual era a metodologia. Os 
municípios mandavam os seus representantes para os nossos seminários para 
aprender como é que fazia. Com o tempo criaram-se os grupos de alfabetização 
dos municípios totalmente diferente do tradicional – com participação da 
comunidade, conselho da comunidade, prática da comunidade. 
Na década de 90 nós não alfabetizávamos mais, mas ajudamos a criar o Fórum 
Nacional de Alfabetização – porque os estados e municípios já tinham 
assumido uma política de ensino fundamental na qual se encaixa a 
alfabetização. (Cristina e Paulo em 27/11/07) 

 
1.2 - Gestão 

 A gestão da Aditepp atualmente se confunde, em alguns casos, com a gestão da 

Ciranda por dois motivos: as duas organizações situam-se no mesmo ambiente físico e a 

gestão institucional e administrativa das duas é feita pelas mesmas pessoas, a jornalista 

Lílian Romão e a administradora Claedete Pilloneto. Mas a liderança conceitual da 

organização parece estar, ainda, na prática, nas mãos do casal fundador. 

O site (www.aditepp.org.br) mostra organograma da instituição e a listagem de 

diversos educadores e colaboradores. Por estar visivelmente desatualizado, sabe-se que 

essa configuração não existe mais. A partir da entrevista com Lílian pode-se esclarecer 

que há um conselho com aproximadamente 20 pessoas – educadores que antes 

participavam, fundadores, etc - que se reúne em assembléia anualmente para receber a 

prestação de contas e de atividades realizadas no período. Dentro da instituição atuando 

efetivamente nos projetos está a coordenação institucional, a administração e dois 

educadores, Valdir de Oliveira e Claudinei Costa.  

 Na observação participante e na análise das entrevistas realizadas pode-se 

perceber que a gestão da Aditepp foi centralizada durante sua existência na mão do 

casal fundador funcionando de maneira similar a uma organização familiar45. Os dois 

                                                 
45 Não se entrou no mérito sobre a fonte de renda dos fundadores, mas os depoimentos mostraram que 
havia outras fontes num período anterior, como uma colocação em função de confiança no governo e 
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filhos do casal contribuíram na construção de publicações feitas pela Aditepp e 

promoção do Tiptepp. Juntamente com a família, diversos educadores eram chamados 

para prestar seus serviços numa demanda específica. Mas sempre com a chancela de 

contratados. 

Cristina - Nós sempre trabalhamos com contratados, nunca com voluntários. 
Porque a gente acredita que esse trabalhão voluntário reforça a idéia 
filantrópica - tanto da parte de quem age quanto da quem recebe essa ação. 
Porque daí do lado popular ela é a boazinha, a queridinha, a legal, que faz tudo 
de graça - isso reforça uma dependência.  
Não somos contra o voluntariado, mas como somos uma ONG pequena nós 
temos que (falando em uma linguagem de marketing) escolher o foco do nosso 
mercado.  
E o grande desafio era não transformar-se em um mero funcionário. Cumprindo 
tarefas sem estar engajado. Sem ter um compromisso com o setor popular e não 
só com os horários do expediente. Por isso a gente sempre colocou 50% do 
tempo em campo de área popular – mesmo o funcionário sendo de lá, não podia 
inventar trabalhinho de escritório, não(...) 
Mas os outros associados não prestavam expediente. Sempre fomos só nós dois 
como presença sempre. Mas, por exemplo, se tinha um assunto que discutia 
raças daí vinha o Maia que era geneticista para coordenar o seminário. Então 
eram contribuições pontuais. Se era de Direito vinha o Lamartine, se era de 
Economia vinha o Passos. (Cristina e Paulo em 27/11/07) 
 

 Percebe-se também – isso não é algo assumido pelos entrevistados – que a 

entrada no ano 2000 foi palco de uma crise institucional, em relação ao papel da 

Aditepp como organização. 

Lílian - Quando eu entrei as coisas estavam em transição ainda. Então – quando 
chegar na comunidade o que vamos provocar?  O que nós queremos provocar? 
O que estava mais definido era com relação a geração de renda, do auxílio aos 
grupos e tal. 
Depois eu percebi que tinha uma forma de manter as ações da Aditepp – mas eu 
precisava de um tempo para ver qual era a linha de projeto que eu tinha que 
fazer. Porque daí eu comecei a fazer projeto de tudo quanto era coisa, procurava 
parceria e não tinha nenhum retorno. 
Tinha o da Ciranda aprovado e não ter o projeto da Aditepp aprovado – escrito 
da mesma forma, no mesmo edital, escrito pela mesma mão – que era eu.  Então 
eu comecei a pensar que o erro poderia estar no elaborar. 
Então a gente parava para pensar qual ia ser o trabalho agora: não é 
alfabetização, não é compra comunitária - o que é? 
Qual é o trabalho da geração de renda que está vindo e conseguindo fortalecer 
as pessoas? (Lílian em 22/09/07) 

 

 Assim, quando Lílian foi chamada para se dedicar a realizar um plano de 

comunicação, o problema da sustentabilidade da organização estava em seu momento 

                                                                                                                                               
aulas em universidades da cidade. Atualmente, possuem uma pousada na região metropolitana de 
Curitiba. 
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mais crítico, fazendo com que a preocupação com a comunicação ficasse num segundo 

plano, priorizando-se a busca de verbas para manutenção da organização. 

Cristina - A Lílian aliás foi a única que preenche todas as características e que 
captou realmente essa nossa proposta. Nós demoramos uns cinco anos tentando 
colocar pessoas no nosso lugar, mas nenhum captava a essência. Não tinha 
jeito.(...) 
Teve uma avaliadora nossa de SP que fez uma avaliação dos 30 anos da 
Aditepp e sugeriu um trabalho de mídia. Daí a Lílian fez. Ela sugeriu porque 
achou que o trabalho que fazíamos merecia ser conhecido de forma mais ampla 
pelo público leigo. E a Lílian fez esse trabalho por um tempo, mas depois a 
gente viu que era um desperdício ela ficar fazendo isso – foi aí que fizemos a 
proposta para ela.(...) 
Mas enfim, fomos e, enquanto a Lílian estiver lá, somos uma ONG que mantém 
a sua identidade, coerente e consciente da sua pequena função, mas é geradora 
de políticas públicas. É o que podemos contribuir. 
Paulo – É a lei do marketing, você tem que sacrificar algumas coisas para focar 
naquilo que você quer. E essa parceria com a Ciranda é muito boa. Resolve o 
problema econômico das duas, porque nós diminuímos o pessoal da Aditepp. 
(Cristina e Paulo em 27/11/07) 
 

 A sede onde a Ciranda e a Aditepp estão alocadas é própria, da Aditepp. A 

percepção da necessidade da união é clara: a Ciranda precisava de apoio estrutural para 

desenvolver as suas atividades e a Aditepp precisava de “sangue novo” para rever e 

refletir sobre a sua caminhada e reposicionar sua atuação.  

 Dessa maneira, hoje, a Aditepp presta serviços por meio dos seus educadores 

nos projetos desenvolvidos pela Ciranda.  

 

1.3 - Relações Interpessoais 

 As relações interpessoais realizadas na Aditepp são as mesmas da Ciranda. 

Como os dois educadores e as coordenações institucionais são, ao mesmo tempo, corpo 

de atuação da Ciranda, as relações se dão em conjunto com a equipe da Ciranda. Quem 

visita a sede e passa um tempo lá, imagina que é a mesma equipe. Nos eventos da 

Ciranda realizados fora da sede os dois educadores participaram ativamente, e no evento 

acompanhado da Aditepp a equipe da Ciranda responsabilizou-se pelo almoço. As duas 

equipes estão organicamente unidas. 

 

1.4 - Financiamentos 
 

Entre os colaboradores da Aditepp na sua história estavam as agências de 

cooperação internacional da Holanda, Inglaterra, Irlanda, entre outras. Na época – anos 
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1970 e 1980 – A preocupação internacional com os países em desenvolvimento era 

freqüente. 

Cristina - Nós elaborávamos projetos e na época, todos os países democráticos 
viam com preocupação a ditadura brasileira. Então quando um grupo como o 
nosso fazia um projeto sem estar vinculado a nenhum partido, clandestino ou 
legalizado - que eram só dois MDB e Arena - e então a gente fazia a nossa 
proposta... (Cristina e Paulo em 27/11/07) 
 

 A crise que boa parte das organizações do Terceiro Setor viveu na entrada desta 

década acabou respingando na Aditepp. Projetos eram apresentados e nem sempre 

aprovados. Como boa parte do que se realizava pela Aditepp se transformou em política 

pública sendo oferecida por municípios e Estados – como alfabetização, saúde – era 

hora de reposicionar a atuação. E esse, parece, foi um desafio levado a cabo de maneira 

praticamente solitária pela coordenadora institucional. Quando perguntada sobre a 

impressão de estar levando a organização sozinha, Lílian responde: 

É bem isso. A Cristina e o Paulo são um apoio – mas é o que eu sempre falo: 
meia hora conversando com eles e a gente aprende muito. Eu digo que ter 
entrado para a Aditepp foi uma terceira faculdade feita. Você entra em contato 
com o mundo que até então você não tinha. Uma noção da área social absurda. 
Só que, acho que a Cristina e o Paulo perceberam que a Aditepp não precisa 
mais ter o perfil deles e nem necessariamente o perfil do trabalho que era feito. 
E eu gosto muito. Teve um tempo de pensar que eu não estava conseguindo, 
mas eu parei e refleti “o que está acontecendo. É certo, é errado ou natural? É 
incompetência?” Então decidimos manter duas atividades de maneira bem feita. 
A Escola Cidadã pra mim é uma grande conquista - eu tenho uma metodologia 
de formação para adultos. Ele tem 9 módulos e começou o ano passado 2006. 
Então isso é legal porque a partir disso a gente pode estruturar todas as ações. E 
agora a gente está vendo como trabalhar gênero na escola. Com os materiais 
pedagógicos que já temos é uma coisa possível debater com os adolescentes, 
conversar. (Lílian, em entrevista fornecida a autora em 10/01/08) 

 
A solução encontrada no momento é o convênio de atividades entre Aditepp e 

Ciranda. A Aditepp trabalha questões margeantes nos projetos da Ciranda, como o 

trabalho com as famílias, por exemplo. Tornou-se “contratada” da Ciranda. 

 

1.5 Projetos desenvolvidos  
 

Dentre os projetos desenvolvidos atualmente pela Aditepp estão a participação 

dos seus educadores em projetos conjuntos da Ciranda. Da Aditepp somente há a Escola 

Cidadã de Liderança Empreendedora, que oferta 9 módulos de cursos para formar 

lideranças comunitárias empreendedoras. A Aditepp é convocada por instituições que já 

têm seu público a ser atendido, então sua missão é a aplicação da metodologia 

pedagógica. Mas o volume maior de atividades se dá e se dará a partir dos projetos 
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desenvolvidos pela Ciranda. Nesses projetos (Luz, câmera, paz e Catavento) estão o 

trabalho com as famílias dos adolescentes-foco dos projetos, dentro de processos de 

geração de renda ou seminários de discussão sobre conceitos específicos como 

cidadania e família, conforme serão vistos na descrição sobre a Ciranda. 

Lílian - [a equipe é de 4 pessoas] Primeiro por uma questão de contenção de 
recursos do ano retrasado e do verificar de como as coisas estão. Então eu parei 
e pensei eu preciso recuperar, e sentir a atuação da Aditepp. Então esses novos 
projetos, como a escola cidadã, estão florescendo e atuam em indicadores muito 
sérios. Eu trabalho com gerador de renda, meu indicador é o desemprego. Hoje 
eu vejo que eu trabalho com geração de renda, mas não é só pelo desemprego. 
Eu consigo tratar outras mazelas sociais que estão relacionadas a isso. E eu já 
tenho dois outros projetos já dentro dessa nova característica. Então o projeto 
não está sendo mandado pela geração de renda, mas visa contribuir com ações 
de redução do trabalho infantil, a partir da geração de renda. Então isso é uma 
característica da Aditepp, assim como foi na alfabetização, na compra 
comunitária, uma coisa familiar. Então eu me percebo em um novo momento e 
me sinto tranqüila por dar continuidade ao processo da Cristina e Paulo e eles 
me deram a autonomia, me deram uma tranqüilidade com relação ao poder da 
Aditepp e me deram depoimentos de outros momentos como esses.(...) 
E junto disso eu fui percebendo que onde a gente estava começando a atuar com 
a Ciranda tinha um buraco, que era o trabalho com a família. Não adianta você 
trabalhar com a criança, se você não trabalhar a família. E era aí que entrava a 
Aditepp, totalmente. (Lílian em 10/01/08) 
 

Há, também, trabalhos iniciados pela Aditepp que tiveram continuidade como a 

discussão de gênero dentro dos Fóruns dos Homens, Mulheres e de Homens e 

Mulheres: 

Nos vinte anos em que a ADITEPP vem desenvolvendo atividades com grupos 
dos setores populares, temos observado algumas representações, mais ou menos 
constantes, de masculino e feminino, em especial quando se trata da entrada da 
mulher no mercado de trabalho. 
Muitas das atividades da ADITEPP se desenvolvem através de programas de 
grupos de produção alternativa, como grupos de costura, padarias comunitárias, 
etc. Estas práticas sempre estiveram fortemente vinculadas aos grupos de 
mulheres. A presença da mulher nas diversas atividades relacionadas a grupos 
de produção foi se acentuando no decorrer da evolução e do encaminhamento 
do programa, de modo que hoje ela é predominante (MARCHI, SIMIÃO, 1997, 
p. 16). 

  

 O XVII Fórum de Homens e Mulheres de 200746 aconteceu no dia 24 de 

novembro e reuniu em torno de 20 pessoas de diversos grupos e comunidades.  

 
1.6 - Publicações 
 

                                                 
46 Foi acompanhado pela pesquisadora e avaliado do ponto de vista de estratégias de comunicação 
utilizadas tanto para divulgação do evento quanto como comunicação institucional. Análises são feitas no 
capítulo 4. 
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A Aditepp tem uma lista de mais de 50 materiais produzidos para treinamentos, 

seminários e assessorias a partir da demanda que surgia nos trabalhos realizados tanto 

de alfabetização quanto de compra comunitária e geração de renda. Essas publicações 

foram construídas a partir da necessidade das próprias comunidades e estão, até hoje, 

disponíveis para compra de outros grupos que queiram utilizar-se dos conteúdos. 

Entre as publicações destacam-se slides e cassetes com histórias de vida de 

personagens ou de animais que são trazidas para reflexão da condição vivida pela 

comunidade. Há também vídeos, DVDs, CD-ROMs recentes, tratando de Geração de 

Renda com Vida Sustentável. Há cartões temáticos para estimular discussões entre 

grupos e brochuras que trabalham a questão das eleições e do papel do voto e do 

engajamento nessa escolha do candidato. Mas o tema que é mais abordado nas 

publicações é a questão de gênero ou das condições de homens e mulheres. Alguns dos 

títulos encontrados: Alfabetização de Adultos – método Paulo Freire, Compras 

Comunitárias, Leitura e Escrita, Liderança Popular, Movimentos Sociais, Mulheres e 

Homens: contos do dia-a-dia, Novas Lutas – compras comunitárias, Só podia ser mulher 

e A reunião. 

Esses materiais estão acondicionados em estantes, dentro da sede, mas sem 

providências de organização, catalogação ou divulgação para comercialização. Essa é 

uma das pendências da falta de aprovação de projetos. Como diz Lílian: “não há braço 

para fazer isso”47. Além dos próprios materiais da organização lá estão também em 

caixas-arquivos diversas publicações que abordam educação e mobilização social. 

Durante algum tempo a idéia era abrir para consulta o acervo. Mas para isso, é 

necessário contratar pessoal e lançar mão de verba específica para compra de material 

de recuperação de livros e revistas. Esse projeto já foi apresentado a alguns 

financiadores, mas não aprovado. 

 

 

 

 

 
2 - Cefuria – Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 
 

                                                 
47 Em entrevista do dia 10/01/08 
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O site48 do Cefuria o apresenta da seguinte forma: 

A palavra CEFURIA é a sigla ou nome fantasia do Centro de Formação Urbano 
Rural Irmã Araújo. Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 
cuja finalidade é fortalecer a organização popular e as lutas do povo por 
melhores condições de vida. Seu nome é uma homenagem à Irmã Araújo, cuja 
vida foi dedicada à organização dos pobres da região sul de Curitiba para 
resolução de seus problemas concretos, principalmente aqueles relacionados à 
saúde. 

Os serviços ofertados pelo Cefuria na atualidade – em parceria com outras 

organizações - estão resumidos em: 

Videoteca Popular, Quem TV Produções, Editora Gráfica Popular, Casa do 
Trabalhador, Centro de Documentação e Biblioteca Popular Mara Vallauri, 
Lojinha Solidária, Escola de Formação Política Milton Santos e Lorenzo 
Milani, Projeto Rede da Vida, Talher Fome Zero, Economia Popular Solidária, 
Comunicação Popular, Projeto Popular para o Brasil. 

Na sessão “projetos” desse capítulo é possível entender mais detalhadamente o 

que o Cefuria faz na atualidade em relação a esses serviços citados, mas é no histórico 

dele que se percebe a amplitude do trabalho da equipe interna e do conselho político que 

forma o Cefuria. Sua caminhada atual está carregada de aspectos relacionados a sua 

construção histórica. 

2.1 –Histórico, contexto da fundação 

Quem vê e avalia o Centro de Formação Irmã Araújo de fora não imagina que 

ele possa ter dado estímulo e servido de berço para organizações como o Movimento 

dos Sem-Terra ou a Central Única dos Trabalhadores. Talvez por não ter ocupado as 

agendas dos meios de comunicação de massa tanto quanto essas organizações ou por 

estar sempre servindo de fermento para os movimentos que iam se formando de acordo 

com os conflitos ou necessidades, o Cefuria permaneceu longe das principais pautas, 

mas serviu como espaço ou motivação de construção e reconstrução de diversas 

caminhadas militantes. Sempre se questionando e tratando de trabalhar seus diversos 

conflitos, o Cefuria enquanto confluência de movimentos sociais até hoje não 

demonstra “unanimidade” nas opiniões e nas metodologias de direcionamento de ações. 

Tendo isso como marca, sua gestação se dá muito antes da sua fundação. 

                                                 
48 www.cefuria.org.br 



 

 

107 

 

Pe. Miguel - Tudo nasce com a situação excepcional que estava vivendo o 
Brasil, que era uma época não excepcional, não sei como poderia chamar 
aquela época, que era a do regime militar. O regime militar, no ano de 1968 
com o AI-5, acabou com todas as mobilizações políticas e sociais que existia no 
Brasil, e desmontou a organização da sociedade civil. Mas o povo não estava 
organizado, mas organizou uma espécie de resistência de 68. Eram aqueles que 
não se conformavam com a situação.  
Estamos iniciando, exatamente em 68, com a Conferência Latino-Americana de 
Medelin e começamos a organizar as comunidades de base, que era organização 
eclesiástica, uma organização religiosa, uma organização de fé. Era a única 
organização religiosa, mas era uma organização que também servia para o civil, 
porque os católicos, os cristãos, os batizados são brasileiros também. 
(Entrevista concedida por Pe. Miguel a autora em 03/01/08) 

 

Entre os fundadores do Cefuria está o atual assessor da presidência do Brasil, 

Gilberto Carvalho e o governador do Estado do Paraná – que também participava da 

outra organização já citada, a Aditepp – Roberto Requião. Diversos outros deputados 

federais e estaduais, além de senadores também fizeram parte da primeira elaboração do 

Centro de Formação. 

O Cefuria é isso! Essa organização inquieta. Permanentemente inquieta. 
Mergulhada numa eterna vontade de acertar e, exatamente por isso, errando 
muito e aprendendo com seus próprios erros. Um permanente reverse. Um 
constante olhar para o passado, para o presente e para o futuro. E quando se faz 
necessário, começa tudo de novo (SOUZA, 2006, p.9). 

  
 A partir do resgate histórico que a atual coordenadora pedagógica do Cefuria 

elaborou (e aqui é utilizada como referência) é possível entender que a caminhada do 

Cefuria foi marcada sempre pela permeabilidade do contexto em que estava inserido. 

De maneira dinâmica e efervescente, os grupos envolvidos no Centro de Formação 

participavam e atuavam nas várias instâncias populares que se constituíam ao seu redor: 

Desde a sua gestação, o CEFURIA, de mãos dadas com quem estava ao seu 
lado, trabalhou na perspectiva da emancipação popular. Nunca viu o povo – 
trabalhadores com ou sem emprego – como massa de manobra. Pelo contrário, 
sempre apostou na construção e consolidação dos instrumentos que, nas mãos e 
pelas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras, ajudassem a superar as 
contradições capitalistas e avançar para o socialismo (SOUZA, 2006, p.12). 

  
Esse processo dialético vivido pelos componentes da organização, que 

invariavelmente faziam parte também de diversos outros movimentos, marcou de 

maneira profunda a identidade do Cefuria, antes mesmo dele ser constituído 

formalmente. 

 
Há uma mística atravessando o CEFURIA desde a sua gestação, que não lhe 
permite separar completamente o espírito da matéria, o indivíduo do coletivo, a 
vida da luta, a racionalidade da emoção, a teoria da prátic a. Nos momentos em 
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que ele ia pendendo para um dos pólos da contradição aparecia alguém – da 
equipe interna, da direção, do conselho, do quadro de associados, das 
organizações irmãs, do movimento popular ou dentre as lideranças comunitárias 
e militantes de base – e elaborava a crítica. Que por sua vez desencadeava um 
novo processo de avaliação (SOUZA, 2006, p. 13). 
 

Essa forma de agir militante e questionadora fez o Cefuria se manter sempre 

muito ligado aos problemas de base, mesmo tendo no seu corpo fundador um número 

grande de intelectuais (professores e religiosos).  

 
Mas, se a origem da luta popular são os problemas concretos vividos pelo povo, 
seu início ou seu desencadeamento, se dá pela intervenção militante de pessoas 
que não conseguem conviver com as injustiças sociais. (...) Algumas dessas 
pessoas o fazem por convicção política, outras movidas pela fé; outras ainda se 
engajavam na luta popular por ambas as forças – a fé e a política. É o caso do 
grupo de militantes que fundou o CEFURIA em 1981. Este grupo, na prática, 
funcionava como “intelectual orgânico” ao movimento popular. E tinha muita 
preocupação a respeito de seu próprio papel (pelo menos em tese), pois não 
queria substituir o papel das lideranças, mas funcionar como uma espécie de 
“animador” das comunidades, rumo a organização de instrumentos mais 
eficazes para o processo de transformação social (SOUZA, 2006, p. 21-22). 
 

 Com a participação dos diversos movimentos e integrantes das CEBs, além de 

lideranças de Associações de Bairro, a reunião de pré-fundação49 do Cefuria aconteceu 

em 28 de junho de 1981. Na época da fundação do Cefuria, “o grupo de militantes 

cristãos, engajados no movimento popular, sentia necessidade de um espaço onde seus 

membros pudessem se encontrar, para estudar e refletir sobre suas ações coletivas” 

(SOUZA, 2006, p.27). E por outro lado, “a MISEREOR, que é uma ONG alemã, ligada 

à Igreja Católica, estava dispondo de recursos, destinados a ela pela União Européia e 

procurava uma organização no sul do Brasil para (...) funcionar como apoiadora dos 

projetos destinados ao combate às desigualdades e injustiças sociais” (SOUZA, 2006, 

p.27). O Cefuria seria então uma “filial” da MISEREOR no sul do Brasil. Sua atuação 

se estenderia no atendimento aos movimentos sociais de Curitiba e região 

metropolitana, aos de Francisco Beltrão (PR) e Joinville(SC) e à Comissão Pontifícia de 

Justiça e Paz do Paraná(CPJP-PR). Mas o processo de consulta às bases de como o 

Cefuria deveria se estruturar e o levantamento de demandas e propostas demorou dois 

anos e os recursos já não estavam mais disponíveis. Por esse motivo, no primeiro ano de 

sua fundação, o Cefuria funcionou com doações, rifas e contribuições voluntárias 

(SOUZA, 2006, p. 27). 

                                                 
49 Estiveram presentes 78 pessoas na reunião de pré-fundação entre integrantes das CEBs, Movimentos 
Populares, Pastorais e Sindicatos. Fonte: SOUZA (2006, p. 36). 
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Pe. Miguel - Bom, aí começamos a nos reunir. 20, 30 pessoas e formamos um 
tal de Grupão, porque tinha esse número de pessoas. Economistas, sociólogos, 
engenheiros, arquitetos, médicos, jornalistas. Sacerdotes, bispos...  Bispo Dom 
Ladislau estava... E começamos a estudar a maneira de algum instrumento que 
pudesse dar o respaldo, o apoio, uma formação para esse pessoal que queria 
algo mais. Que queria o político, que queria o sindicato e tal, mas que não tinha 
a formação porque vínhamos de um período que foram marginalizados, 
excluídos e não tinha grande participação e tal. E daí vai-vem, vai-vem surgiu o 
Centro de Formação Urbano rural Irmã Araújo. Centro de Formação Urbano: de 
todos os movimentos das cidades e Rural: por todos os movimentos sociais e 
também do rural estavam a participar de alguma forma. (Pe. Miguel em 
03/01/08) 

 
 Depois de algumas discussões decidiu-se restringir a atuação do Centro de 

Formação a cidade de Curitiba e sua região metropolitana. Pois o “rural” se desligou, 

segundo Pe. Miguel, depois que o MST foi fundado.  

(...)ficando o CEFURIA com os movimentos populares urbanos: lutas políticas, 
fundação do PT, luta sindical, primeiras oposições, conquista dos sindicatos, e 
fundação da CUT; fundação das Associações de Bairros, o MAB – Movimento 
das Associações de Bairros de Curitiba e região Metropolitana. (Pe. Mario* in: 
SOUZA, 2006, p. 29) 

 
 A questão é que, ao ler os documentos de registros das assembléias é evidente 

que o Cefuria não se desvinculou totalmente dos movimentos rurais. Acompanhou e 

apoiou processos pontuais de manifestações ora com elaboração de materiais, ora com 

apoio formativo, ora com articulação e mobilização. 

 Nas primeiras discussões sobre o que o Cefuria deveria ser, alguns participantes 

responderam que o Cefuria deveria ser uma “escola do povo” (SOUZA, 2006, p. 33). 

Sua ata de fundação tinha como linhas de atuação e de ação principais: 

 - Área bíblico-teológica: cursos de releitura bíblica, discussão sobre o papel do leigo da 

Igreja e um aprofundamento do documento de Puebla; 

- Área sindical – realizar cursos de formação sindical, sobre a história do sindicalismo e 

sobre direitos trabalhistas para todas as categorias, entre outros; 

- Área político-partidária – Elaboração de uma cartilha sobre política e curso de 

formação e conscientização; 

- Área dos Movimentos Populares – cursos sobre como funciona a sociedade, o que é o 

capitalismo e análise de questões práticas como organização de moradores, lutas 

específicas, compras comunitárias, movimento de mulheres, etc50. 

Nessa reunião ainda foi decidido que o Centro de Formação funcionaria por 6 

meses em caráter provisório. A fundação do Cefuria acontece com uma Assembléia 

                                                 
50 Souza (2006, p.33) 
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realizada no dia 1º de agosto de 1981. Mesmo sendo estruturado formalmente em meio 

ao início da abertura política, o trauma que os militantes – que formavam o Cefuria - 

carregavam dos anos anteriores e da repressão da ditadura ainda estava presente. “A 

divulgação das atividades, os textos de reflexão, os relatórios foram rodados durante 

muito tempo em um mimeógrafo a álcool que, por causa da repressão ainda presente, 

era guardado sob a forma de revezamento na casa dos militantes” (SOUZA, 2006, p.45). 

Rodolfo Silva - Ainda no final dos anos 80 tinha muita repressão. Eu participei 
do movimento de professores – naquela época eu já tinha começado a dar aula 
na rede estadual em 88. (...) Nós aparecemos bem na frente do movimento e 
ficamos bem marcados. Por dois momentos. Primeiro porque nós do Cefuria era 
a única entidade que tinha câmera e prestava serviço de comunicação aos 
movimentos sociais. Então em 85 nós fizemos o primeiro vídeo popular do 
Paraná. Nós fizemos várias reportagens, várias entrevistas e temos arquivados 
desde esse período, várias lutas do movimento popular em vídeo. Nós fizemos 
um vídeo do movimento sem-terra, o primeiro aqui em Curitiba dos dias 29, 30 
e 31 de janeiro. O primeiro encontro que fundou o Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra. 
Então a gente participava das manifestações. Eu cheguei a ir num Movimento 
dos Sem-Terra fizeram um cavalinho de força com os policiais e ganharam e 
montaram um acampamento na frente do Palácio Iguaçu, isso em 1986. 
E daí, quando em 1988 houve a manifestação dos professores – o Álvaro Dias 
[governador] se preparou para isso. Os militares já tinham informações de que 
isso ia acontecer. Vazou informação. E nós professores tentamos montar o 
acampamento na frente do Palácio Iguaçu, daí a Guerra começou. Eles não 
queriam deixar os caminhões de som e fuscas com barracas e tudo chegar lá na 
frente. (...) Como eu estava na frente eu fiquei marcado. E outra que eu 
constantemente era chamado para estar com a câmera na mão cobrindo atos e ia 
mesmo e tal. E numa dessas manifestações em Piraquara que o pessoal estava 
sendo despejado de uma área lá e tal eu fui cobrir. Foi quando os caras 
chegaram em cima, tomaram o equipamento da minha mão. Depois eu fui atrás 
da câmera e ameaçaram me prender, ameaçaram quebrar a câmera. Isso tudo 
em off né. Isso em 1989. E lá estava eu de novo em uma manifestação dos 
professores que na verdade era uma greve geral que o PT estava organizando e 
o pessoal da CUT. E nós aproveitamos o descontentamento com o governo e 
fizemos a paralisação e paramos as escolas de Pinhais e fechamos a estrada. E 
daí como eu já estava marcado eles vieram e me pegaram – você é o líder - e 
me prenderam. E daí chegou um coronel e obrigou os caras a abrirem um 
processo contra mim dizendo que eu tinha agredido cinco policiais. Isso me 
custou que durante cinco anos eu tinha que me apresentar a delegacia e cada 
vez que iam lá levar o processo lá em casa iam duas viaturas com a sirene 
ligada e paravam na frente da minha casa para entregar aquela intimação. Isso 
até em 1993. (Entrevista concedida a autora por Rodolfo em 18/12/07) 

 

Como já citado, a história o Cefuria é marcada pelo contexto sócio-político 

brasileiro. Sua atuação era realizada a partir das demandas dos movimentos 

assessorados. E por mais que se fizessem planejamentos que direcionavam as ações para 

determinados focos, os relatórios de atividades mostravam que se tinha feito muito 
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mais, se envolvido com muito mais lutas do que se tinha proposto no início do triênio 

avaliado.51 

Os anos de 1982 a 1990 mostram infindáveis questionamentos sobre a atuação 

do Cefuria tanto sobre ser permeável em relação às questões sociais brasileiras quanto à 

melhor metodologia a ser utilizada. 

O relatório enviado (...) diz que o ano de 1982 foi “truncado pelas eleições. 
Nesse campo se desenvolveu um trabalho importante de esclarecimento e 
orientação.  
Chama a atenção a discussão sobre a questão metodológica, que é feita num 
seminário em 6 de março de 82, com assessoria do IDAC52, onde atuava a 
equipe de Paulo Freire, para discutir a “linha de atuação pedagógica do Centro 
de Formação” (SOUZA, 2006, p.51). 

 
No início, o trabalho realizado era feito por três liberados53 e o restante dos 

militantes e educadores era voluntário. Dentre as atividades realizadas nos primeiros 

anos do Cefuria estão a produção de materiais para os movimentos populares de 

Curitiba (textos, diagramação e encaminhamento para produção), cursos em temáticas 

variadas, seminários, articulações em torno de mobilizações como a Campanha pelas 

Diretas Já, 100 dias de Acampamento em frente ao INCRA - Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, 1º Congresso do Movimento Sem Terra - MST, além 

de assessorias a sindicatos rurais e urbanos. Alguns outros movimentos receberam apoio 

para se formarem: Movimento de Mulheres, Movimento da Saúde, Movimento de Luta 

contra o Desemprego entre outros. No final dos anos 1980 o Cefuria, além de 

desenvolver as atividades planejadas se engajou no Movimento de Participação Popular 

na Constituinte - MPPC. Em 1987 formou-se também a equipe de Comunicação 

Popular, dedicando nos planejamentos especial atenção a área de formação em 

comunicação popular. 

Houve então nesses primeiros anos a crise da superprodução. “O impasse é o 

sinal de que estamos meio perdidos nos nossos diversos trabalhos e, de repente, aparece 

uma outra ‘coisa’, que deve ser encaixada nesse monstro que é o conjunto dos nossos 

trabalhos”(CENTRO DE FORMAÇÃO..., 2006, p.61). Dentro da caminhada do Cefuria 

já havia MST, PT, CUT, MAB e um conjunto de lutas por trabalho, por salário, por 

moradia, por melhores condições de vida, enfim, era hora desses grupos, além de outros 

                                                 
51 Os projetos da Misereor eram trienais e os relatórios enviados normalmente continham muitas 
informações sobre o contexto sócio-político brasileiro e a atuação do Cefuria frente a essa situação. 
52 Instituto de Ação Cultural. 
53 Assim chamados porque dentro do Cefuria se utilizava os termos usados nos sindicatos como quando 
um funcionário era “liberado” das suas funções para trabalhar no sindicato. 
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envolvidos, como a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz do Paraná - CPJP, a Comissão 

Pastoral Operária - CPO, a Comissão Pastoral da Terra – CPT, caminharem sozinhos. 

E é importante lembrar que, campanhas eleitorais sempre dão um “breque” no 
trabalho do CEFURIA. Foi assim em 82 e também o seria em 85 e 86. Os 
militantes se dividem, o CEFURIA entra em crise e os movimentos se 
esfacelam pelas brigas internas ou cooptação (SOUZA, 2006, p. 92). 

 
Neste período, “o ‘neo-populismo’54 colocou para as organizações populares, 

entre elas o CEFURIA, outros e novos grandes desafios” (SOUZA, 2006, p.101). “De 

fato, governos populistas exigem dos movimentos sociais e lideranças, muito mais 

clareza política e compromisso com a sua classe, para não se deixarem cooptar” 

(SOUZA, 2006, p.105). Para fazer frente a esses desafios, a partir de uma pesquisa com 

as bases, o Cefuria focou seu trabalho em um Programa de Formação, demanda essa que 

apareceu nas respostas apresentadas. 

O final dos anos 1980 foi ainda marcado pela luta pela eleição direta para a 

presidência e pelo esforço dos militantes em eleger o Presidente da República do povo, 

o petista Lula. O período no Cefuria ficou marcado por diversos conflitos internos, 

principalmente a partir das pessoas que nele trabalhavam (já eram 12) que se afirmaram 

e se viam como categoria de trabalhadores, sindicalizando-se no SINDASPP55 e 

exigindo uma diretoria mais presente. 

É muito mais fácil pensar por contradição (dialeticamente), do que viver a 
contradição. Nós sabemos (racionalmente) que as sociedades funcionalistas, 
onde cada um tem seu papel estritamente definido (e ai se não cumpri-lo) para o 
bom funcionamento do sistema, são sociedades autoritárias. A paz que reina aí 
é a paz dos cemitérios. Reconhecemos que é nos conflitos e crises que 
crescemos e avançamos. Não as do capitalismo, mas aquelas resultantes de 
diferenças de gênero, de cultura, de raça, de jeito de trabalhar, etc. mas, mesmo 
assim, é difícil vivê-las. É difícil, por exemplo, distinguir os conflitos 
subjetivos, dos objetivos. Mais difícil ainda é objetivar, coletivizar, conflitos 
que, aparentemente, são subjetivos, mas que indo a fundo têm causas 
estruturais, portanto objetivas. Esse era o desafio da coordenação do CEFURIA 
neste momento (SOUZA, 2006, p. 139). 

  

 E é em meio a esses constantes questionamentos e revoluções internas que o 

Cefuria chega aos anos 1990. A derrota do PT nas eleições presidenciais chegou aos 

movimentos ligados ao Cefuria e aos seus integrantes como um “soco no estômago”: 

Pe. Miguel - Eu me lembro muito bem que até o ano 90, houve assim um 
crescimento. Até a eleição do Lula. Aquele entusiasmo, Nossa Senhora!, com a 

                                                 
54 Do presidente Sarney com o Plano Econômico que congelou os preços e fomentou a população a serem 
fiscais do Sarney. 
55 Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações, Pesquisas, e em Empresas Prestadoras de Serviços. 
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certeza de eleger o Lula e elegemos o Collor. Quantas lágrimas, quantas 
lágrimas. Daí teve um desânimo tão grande, tão grande, que esse desânimo 
afetou todos os movimentos. E então nos anos 90 os movimentos saíram todos 
com, como se diz, (...), sem ânimo e não adianta nada, toda essa luta não serviu 
para nada e também houve um momento econômico diferente, uma 
circunstância econômica no sentido que aquelas organizações não-
governamentais que mandavam dinheiro, ajudavam, muitas fecharam e 
deixaram de ajudar e deixaram de ajudar também por quê? Porque os 
movimentos agora deveriam ser autônomos, deveriam caminhar com as 
próprias pernas, se sustentar, porque agora tem o partido político, tem os 
sindicatos, tem maneiras de ser solidários entre eles. Então se de um lado houve 
esse desespero do povo que lutou e não conseguiu, do outro lado houve esse 
financiamento que deixou de vir, não foi verdade essa solidariedade entre os 
movimentos, o PT ficou fechado no PT, a CUT fechada na CUT, e não houve 
também com o jornal. De maneira que os movimentos sociais ficaram sem o 
dinheiro, sem o entusiasmo e sem a solidariedade. Essas são as três vertentes 
que no ano 90 fizeram os movimentos se encolher. (Pe. Miguel em entrevista 
no dia 03/01/08) 

 

 Collor sobe ao poder e toma medidas abruptas, como anunciar o Plano Collor, 

que abriu o país para importações diversas, confiscou valores aplicados na poupança, 

tabelou preços. “A área educacional e cultural foi destruída. E a inflação não foi 

controlada. (...) Solução? Plano Collor II” (SOUZA, 2006, p.169). Depois vieram a 

denúncia do irmão sobre negociatas realizadas pelo presidente e o processo de 

impeachment. 

Os desdobramentos deste cenário, o leitor e a leitora deste livro já conhecem. 
Mas apesar de algumas análises afirmarem que Collor só teria caído porque 
parcela significativa da burguesia estava descontente, e não por causa das 
mobilizações, eu quero destacar aqui, dois movimentos importantes neste 
processo que acabou levando à aprovação do “impeachment” na Câmara 
Federal e a renúncia de Collor (29/12/92), antes que o impedimento se 
consumasse na votação do Senado: o Movimento pela Ética na Política e o 
Movimento dos “Caras-Pintadas” (SOUZA, 2006, p.170). 

 
Tradicionalmente, a estrutura do Cefuria esteve umbilicalmente ligada também à 

mobilização desses dois movimentos em nível regional e nacional. Nessa época, o 

Cefuria avalia em seu relatório trienal o que Gohn (1997) diagnostica nos principais 

movimentos que entraram na década de 1990, o risco da desmobilização por causa da 

cooptação: 

As eleições municipais[1992] são elementos importante para compreender o 
desempenho dos Movimentos Populares. Neste período, há uma desmobilização 
dos Movimentos em função do processo eleitoral; alguns por cooptação de 
políticos tradicionais e outros pelo fato de militantes assumirem campanhas de 
candidatos populares. Mesmo assim, pode-se constatar que alguns movimentos 
conseguiram se manter articulados e fortalecidos em torno de lutas específicas 
(RELATÓRIO DE ..., 2006, p. 175). 
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Nesta década de 1990 destaques podem ser dados a assessorias ao Movimento 

de Luta Contra o Desemprego, o Fórum Popular de Saúde, Movimento pela Ética na 

Política - MEP (nível municipal também), fora as manifestações de protesto56 contra a 

chacina acontecida no Carandiru e apresentações de teatro sobre as negociatas da 

prefeitura de Curitiba. A partir do curso de Teatro Popular promovido pelo Cefuria, 12 

grupos de teatros se formaram em diversos movimentos da cidade.  

Em 1993 acontece a discussão interna sobre ser ONG ou não57. Neste ano, uma 

nova crise interna provoca o pedido de demissão da equipe de liberados e outra equipe 

assume a organização. O plano dessa nova equipe previa “elaborar um folder do 

CEFURIA, contando sua história, endereço, horário de atendimento da videoteca” 

(SOUZA, 2006, p.200) entre outras atividades.   

Essa década ainda viu a discussão sobre a criação da Central dos Movimentos 

Populares58 e as crises que se abateram nos Movimentos Sociais e por conseqüência, no 

Cefuria como Gohn (apud SOUZA, 2006, p. 203) confirma: 

Os movimentos sociais populares dos anos 70/80 se alteram substancialmente. 
Alguns entram em crise: de militância, de mobilização, de participação 
cotidiana em atividades organizadas, de credibilidade nas políticas publicas, de 
confiabilidade e legitimidade junto à própria população. 

 
 Dentre as atividades de destaque está uma parceria com a Organização Italiana 

Mambre que, junto com a Comunidade Econômica Européia e o Movimento pelo 

Intercâmbio, Desenvolvimento e Solidariedade – MAIS, puderam financiar um 

Programa de Formação envolvendo a Comissão Pastoral Operária - CPO, a Comissão 

Pastoral da Terra - CPT, Movimento de Moradia - MM, Movimento Nacional dos 

Meninos e Meninas de Rua - MNMMR, Movimento Popular de Mulheres do Paraná - 

MPMP, reconstrução de barracão para o Centro Comunitário de Manutenção - 

CECOMA, Gráfica Popular, Vídeo-produtora e sede do Cefuria, entre outros. 

A década de 1990 termina com o envolvimento do Cefuria em diversos projetos 

e mobilizações, como já era próprio da sua forma de trabalho: apesar de planejamentos 

                                                 
56 O Cefuria criou um painel com fotos e recortes de jornais e revistas, produziu textos e articulou com 
outras entidades esse painel de rua juntamente com celebração e abaixo -assinado para ser anexado ao 
processo de averiguação da chacina. A título de identificação: essa é uma das ações que pode ser avaliada 
como comunicação alternativa para a sensibilização da opinião pública segundo os conceitos que 
abordamos no segundo capítulo. 
57 Essa discussão importa-nos para entender como a equipe do Cefuria entende o que é ser ONG e nos 
remete aos conceitos trabalhados no primeiro capítulo o que exige um parêntesis realizado aqui no 
subtítulo Gestão, tratado mais a frente. 
58 Que não chegou a ter o significado que o Movimento de Associações de Bairro teve nos anos 80, 
segundo SOUZA (2006, p.202). 
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realizados, muitas outras atividades iam se encaixando – como a participação nas várias 

marchas que aconteceram no final da década – sempre seguindo o tripé de Formação, 

Articulação e Mobilização, mudando, mais tarde, esta última para Experiências 

Comunitárias. Seu histórico, contudo, destaca para essa década uma desmotivação – 

comum em vários movimentos na época – principalmente em relação às eleições. E é 

nesse final de década também que questões de auto-sustento, a exemplo da preocupação 

de outros parceiros de caminhada como o Movimento Popular de Mulheres do Paraná, 

entram na pauta de ações. 

A próxima década – que segue na atualidade – mostra um Cefuria tentando 

“acomodar as abóboras no caminhão”. O tripé – amadurecido - Formação, Mobilização, 

Organização precisava encaixar o sujeito da ação política nesse processo, isto é, focando 

seu trabalho também a partir do indivíduo, de suas vontades e aspirações. 

Nesses anos aconteceram diversos seminários e oficinas de formação em 

oratória, rádio, teatro, jornal e tevê. Finalmente se focaram esforços em organizar os 

arquivos que continham memórias dos diversos movimentos populares do Paraná59. 

Nasceu então o CEDOC60 Mara Vallauri que abriga diversas publicações e registros de 

movimentos do Paraná, Brasil e América Latina.  

As atividades ainda incluíram apoio às Feiras Solidárias, Clubes de Troca e 

Padarias Comunitárias, a acolhida à secretaria operativa de luta contra a ALCA61 e a 

coleta de assinaturas contra a privatização da Copel62. O Cefuria também assume a 

direção da Casa do Trabalhador63 e fomentou a fundação do Centro de Formação Milton 

Santos e Lorenzo Millani em cujo conselho possui cadeira. 

No planejamento provisório realizado em março de 2003, a expectativa em 
relação ao Governo Lula era grande. Assim como a esperança de que o 
sacrifício de tantos militantes durante anos, fosse recompensado, com 
aprovação de projetos que pudessem atacar as necessidades emergentes do 
povo, e fortalecer suas formas de organização popular. Inclusive para dar 
sustentação às medidas estruturais que o governo tomaria para atacar as causas 
da miséria e da violência (SOUZA, 2006, p. 390). 

Parte desses projetos pensados acabaram inspirando projetos federais como o 

Consórcio da Juventude e a Rede de Educação Cidadã. O primeiro não vingou e o 

                                                 
59 O material – rico arquivo de pesquisa - estava encaixotado há anos em salas emprestadas pela 
organização. 
60 Centro de Documentação. 
61 Área de Livre Comércio das Américas. 
62 Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná quase privatizada em 2001. 
63 Ambiente de uso de diversas  instituições para promover cursos e seminários para trabalhadores sobre 
diversos temas incluso no programa TALHER do governo federal. 
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segundo transformou-se no TALHER64 que ainda está em andamento. Nesse plano 

ainda estão duas decisões que podem dar pistas da escolha de determinadas estratégias 

de comunicação na atualidade – ou abdicação delas: o Cefuria “será menos ativista, 

fazendo menos coisas com mais qualidade consistência (...) vai sair do holofote ou do 

foco das grandes ações e voltar a ser semente (trabalhar na sombra)” (SOUZA, 2006, 

p.400). 

O conjunto de ações previsto para o triênio até 2006 exigiu um espaço maior 

para acolher: 

...CEDOC Mara Vallauri, Quem TV Produções, uma sala para recepção, 
Videoteca e Lojinha Solidária; uma ampla sala de reuniões aberta para uso dos 
Movimentos Sociais; além de outras quatro salas independentes onde trabalham 
as equipes do Talher, economia solidária, coordenação pedagógica e 
administração (SOUZA, 2006, p. 426). 

 
 Esse é o Cefuria de hoje. Claro está que poderá a qualquer momento mudar. Mas 

é sobre esse Cefuria atual que faremos as perguntas dessa pesquisa. 

 

2.2 – Gestão 
 

O Cefuria teve sua gestão realizada de maneira participativa desde a sua 

fundação. Assembléias eram convocadas com os Associados Fundadores e lideranças de 

movimentos sociais sempre que se via como necessária a discussão mais aprofundada 

de novas diretrizes de ação.  Mas sua estrutura interna foi composta até o ano de 2003 

por uma diretoria gestora e executiva e conselhos executivos e fiscais. Equipes internas 

focadas em áreas temáticas também eram formadas a cada eleição que aconteciam de 

dois em dois anos. 

Em 2003 decidiu-se por uma outra formatação a fim de se conseguir mais 

agilidade nas decisões internas, como mostra Souza (2006, p. 426-427): 

Neste mês de outubro [2004] o CEFURIA, exatamente no dia da inauguração 
da nova sede, realizou uma Assembléia Extraordinária que consolidaria uma 
mudança estatutária há muito discutida, transformando o órgão de direção do 
CEFURIA numa única instância, o Conselho Político, dentre cujos membros o 
próprio Conselho elege uma Coordenação Executiva para garantir agilidade no 
encaminhamento das decisões. Este Conselho que funcionaria como uma 

                                                 
64 O TALHER faz parte da estrutura de organização do Programa Fome Zero, desenvolvido pelo Governo 
Federal. É um instrumento que ajuda na alimentação espiritual e cultural que incentiva e articula os 
processos de formação - a fome de pão é saciável, mas a fome de beleza, de dignidade, é infindável. A 
equipe do TALHER articula, prepara e acompanha uma rede de educadores que, por sua vez, vão 
mobilizar a sociedade em torno do Programa Fome Zero. Pode haver também um TALHER que 
acompanha um setor da sociedade: sindicato, partido, igreja, movimentos nacionais, empresas públicas... 
com educadores dedicados à formação desses setores. Disponível em: www.cefuria.org.br. 
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direção colegiada, a parir [partir] da alteração estatutária passa a contar com 21 
membros, incluído Conselheiro Honorário, para uma gestão não mais de dois, 
mas de três anos. 
 

 Assim hoje o Cefuria conta com uma Equipe Interna e com um Conselho 

Político de 20 pessoas além do Conselheiro Honorário, hoje sendo o Pe. Miguel. 

Ana - O Cefuria tem uma estrutura política que é a Assembléia que se reúne 
anualmente dos associados e o conselho de 21 pessoas que se reúne uma vez 
por mês. E tem ainda uma coordenação executiva de 5 pessoas - que eu e a 
Lucimara fazemos parte como órgão auxiliar - ao todo 7, portanto – e essa 
executiva é que operacionaliza o dia-a-dia do Cefuria. Os grandes projetos sou 
eu que faço. (Entrevista fornecida por Ana Inês Souza, à autora, em 
18/12/2007) 

 

Importa aqui ressaltar uma questão interessante sobre o formato de ONG que o 

Cefuria possui. Pode-se dizer que o Cefuria nasce dos movimentos sociais de Curitiba, 

principalmente. Nota-se características similares ao que Touraine (1998) denota como 

ponto comum de origem de movimentos sociais – o conflito -, como visto no primeiro 

capítulo. 

Mas a história do CEFURIA prova que ele nunca fugiu dos conflitos, pelo 
contrário, em muitos momentos levou-os às últimas conseqüências, como 
condição de superação. E, é claro, logo estava mergulhado em outro. Porque o 
CEFURIA não é uma ilha. Ele é perpassado por todas as contradições da 
sociedade onde está inserido. E a nossa sociedade, é uma sociedade dividida – 
entre classes sociais – pobres e ricos, trabalhadores e patrões; entre os que 
sabem e os que não têm acesso ao saber; entre os que vivem do seu trabalho e 
os que vivem da exploração do trabalho alheio (SOUZA, 2006, p.11). 
 

E essa origem arraigada nas lutas populares faz com que a possibilidade65 de se 

“transformar” em ONG no início dos anos 1990 provoque uma discussão interna 

interessante. Transcrevo aqui a análise realizada por Ana Souza que explica bem os 

motivos de tais discussões: 

Há um documento intitulado “Travessia: a estratégia global do CEFURIA 
91/93” que pela primeira vez traz no seu bojo a expressão ONG. Mais que isso: 
inicia dizendo que o objetivo estratégico a ser atingido nos próximos três anos 
pelo CEFURIA é tornar-se uma organização não governamental com a 
finalidade de desenvolver atividades de formação, assessoria ao movimento 
popular e demais centros de assessoria no estado, baseado numa concepção 
estratégica de movimento popular tendo estabilidade financeira assegurada. 
Ora, até então, o CEFURIA sempre havia se colocado como um Centro de 
Formação Política a serviço dos movimentos sociais, ou da organização 
popular, rumo à transformação da realidade. Aquela definição ONG trazia uma 
outra idéia de Centro tanto assim que o próprio documento falava em alteração 

                                                 
65 Para alguns integrantes do Cefuria, para se transformar em ONG e participar do rol dessas organizações 
que assim se intitulam nos anos 1990 – talvez podendo recorrer as benesses de outros financiamentos – o 
estatuto e o formato de atuação precisava ser alterado. 
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estatutária, caso se fizesse necessário, para atingir tal “status”. O que não 
ocorreu. Mas em 04/11/91 o Conselho do CEFURIA faz uma reunião exclusiva 
para tratar da filiação do Centro à ABONG. Parece que a idéia original de um 
Centro de apoio e assessoria “a serviço de” estava sendo arranhada. Isto pode 
ter assustado alguns membros da direção, tradicionalmente ligados ao trabalho 
de base. (...)  
Passados já 15 anos desta discussão podemos perceber aí uma certa 
ingenuidade (ou sutileza) na proposta para o triênio. Vejamos porque. Os 
Centros que se organizaram durante a ditadura, ou no período de abertura, para 
contribuir para a organização popular, através da formação política e da 
educação popular, após o estrago feito pelo regime militar, não se diziam 
ONGs. Esta é uma expressão própria dos países centrais e veio colada com a 
idéia de terceiro setor, que ganha corpo, no Brasil, no governo Fernando 
Henrique. Num contexto capitalista neoliberal de Estado “Mínimo”, estas 
organizações acabariam por substituir o Estado em muitas de suas funções. Nos 
primeiros anos da década de 90 isso arrepiava a esquerda, que não estava de 
todo errada. Era (e é) difícil, separar o jo io do trigo (SOUZA, 2006, p. 184-
186). 
 

O relatório do final de 1992 faz uma análise dessa caminhada dizendo que “no 

caminho de tornar-se uma ONG com qualificação para prestar assessoria nos diversos 

níveis, [o cefuria] acabou se distanciando da base”(SOUZA, 2006, p. 184). Isso mostra 

a visão arredia que os integrantes da organização tinham em relação às organizações 

que iam nascendo naquela década e que, como bem alerta Montaño (2005), poderiam, 

em alguns casos, fazer parte dos projetos chamados neoliberais de governo. 

Hoje o Cefuria é associado à Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais – ABONG - e participa ativamente do Fórum Sul de ONGs.  

 

 

2.3 - Relações Interpessoais 

As observações realizadas no dia-a-dia do Cefuria mostram poucos integrantes 

da equipe dentro da sede e grande parte dos trabalhos acontecendo fora da estrutura. A 

independência entre os componentes da equipe é característica marcante. A impressão 

que se tem é de que todos são responsáveis pelo todo e não necessitam de supervisão ou 

de alguém para saber o que precisa ser feito. As funções são divididas e a autonomia 

para tomar decisões em instâncias pequenas é comum. Alguns dos colaboradores são 

participantes do processo histórico de militância e mostram certa nostalgia pelos 

movimentos realizados em conversas e bate-papos. Mas essa nostalgia não chega a ser 

desmotivadora. Já os mais novos que fazem parte da equipe possuem um misto de 

militância voltada para os anos em que o processo era mais combativo e adaptam essa 

forma de trabalho ao contexto atual. É o caso do responsável pela Quem TV. Nos 
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capítulos 4 e 5 isso será visto com mais profundidade. Há quem venha integrar também 

com a carga de idealismo atual, menos combativo, mas sabendo que o trabalho que está 

sendo desenvolvido aos poucos, de maneira gradativa e parecendo pequeno, pode fazer 

sentido quando junto com outros tantos. Essa é a tônica do pessoal do CEDOC66. O 

ambiente - salas - é ocupado com freqüência por pessoas e grupos diferentes. A sala de 

reunião sempre está preparada e sendo cenário de encontros de lideranças paroquiais, de 

movimentos de bairro e estudantes. Esse é outro destaque: o Cefuria tem acolhido 

muitos estudantes de comunicação, pedagogia e serviço social para estágio, visitas e 

estudos a partir da organização do CEDOC.  A recepcionista - que não é assim chamada 

pelos colegas - é também responsável pela Lojinha Solidária e pela Videoteca fazendo o 

controle de vendas de produtos (livros também), aluguel e manutenção dos DVDs.  

Não foi visto controle de tarefas ou de horário a ser cumprido pelos 

componentes da equipe enquanto se fez a observação. A tônica principal no trabalho 

interno é a independência e a autonomia em relação às atividades decididas em reunião. 

As reuniões entre os educadores dos vários projetos acontecem de 15 em 15 

dias, nas quais trocam idéias e dividem dificuldades na condução dos trabalhos 

externos. Alguns desses educadores estão inseridos em projetos específicos, outros dão 

encaminhamento a atividades de projetos que já foram encerrados e há ainda os que 

fazem parte da estrutura básica do Cefuria. 

 
 
 
 
2.4 – Financiamento 
 
 O Cefuria foi apoiado desde o início a partir de projeto de parceria firmado com 

a instituição cristã alemã MISEREOR, com recursos de diversos países da União 

Européia. 

Eles coincidem mais ou menos com os triênios do projeto em parceria com a 
MISEREOR, cuja contribuição tem sido fundamental para manter a estrutura 
básica do CEFURIA nesses anos todos. (...) 
A espinha dorsal do Cefuria, que desde a sua fundação tem tido apoio da 
solidariedade internacional – Alemanha, Itália, Bélgica – não é construída 
unilateralmente ou por uma “equipe de excelência” (SOUZA, 2006, p.10). 
 

 O Cefuria (como equipe e como organização) sempre foi seletivo na busca de 

verbas para suas ações, e antes do governo federal ser do PT – um governo eleito com 

                                                 
66 Centro de Documentação Mara Vallauri. 
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ajuda dos vários movimentos ligados ao Cefuria – não se buscou financiamento de 

órgãos públicos ou estatais a fim de manter autonomia e coerência com os pressupostos 

de atuação.  

 Ana explica como se dão algumas das ações nos dias atuais: 

O financiamento é o mesmo desde 1981, que é a estrutura básica de seis 
pessoas internas. Somos em 2 educadores: eu e o Antônio, uma pessoa da área 
administrativa, a Jane na recepção, Fátima nos serviços gerais – limpeza, etc. E 
Anderson que é educador na área de comunicação. Tem um sétimo 
administrativo que está na fase de transição, como nós não estamos contratando 
estagiários e o projeto previa 2 estagiários. Então a gente mantém a estrutura 
básica, o resto são projetos que a gente consegue captar alguns recursos em 
algumas áreas.  
Há algum tempo nós fizemos uma parceria com a Sindipetro em que os 
funcionários doavam. Eles queriam doar, mas não para participar de doação de 
cestas básicas, assistencialismo, queriam educação popular. Assim eles 
sustentaram uma Escolinha de Educação Solidária por quase um ano. Tivemos 
uma parceria com a Associação de Escolas de Educação Católica que faziam 
cursos paralelos e nos chamavam para dar assessoria e com o tempo eles 
mesmo chegaram a conclusão de que não fazia sentido fazermos algo parecido, 
que era melhor se juntar. (...)Tem a congregação da irmã Oma que é voluntária, 
trabalha aqui conosco, que é das irmãs catequistas franciscanas.  
Por dois anos nós tivemos um convênio com o Governo Federal desta rede de 
educadores que a princípio seria com as famílias beneficiárias do Bolsa Família, 
mas não era restrito a isso. As atividades eram abertas e foi um período muito 
interessante, porque cresceu o número de educadores, então cresceu bastante os 
grupos de trocas, padarias comunitárias, oficinas de costura, fizemos um 
acompanhamento com um grupo de carrinheiros lá no Boqueirão67. Mas esse 
projeto foi interrompido em maio.  
Aí tem esse das irmãs franciscanas, e tem os que a gente faz em parceria. Que 
também é uma atividade consolidada do Cefuria – a gente já fez seis este ano – 
são quatro dias de metodologia em que a gente vai a campo, ouve as pessoas, 
vê, discute o trabalho gerador e trabalha com oficinas. Essa é uma das que nos 
sai cara, porque a gente traz dois assessores, um de Porto Alegre, e um de SP e 
são quatro dias na Casa do Trabalhador.(...) Então a gente sempre faz em 
parceria: nós o Centro Tchê, o Centro Milton Santos-Lorenzo Milani (...) e a 
Pastoral Operária. (Entrevista fornecida a autora por Ana Inês Souza, 
coordenadora pedagógica do Cefuria, em 18/12/2007) 
 

Como forma de auto-sustentação, o Cefuria apostou na Gráfica Popular, que 

imprime os materiais da organização e dos movimentos, além de prestar serviços 

comerciais a outros clientes. 

A produtora Quem TV também integra a possibilidade de geração de renda, 

tendo como missão a cobertura dos acontecimentos de movimentos e do próprio Cefuria 

e o atendimento a clientes externos. 

 
2.5 - Projetos desenvolvidos 

                                                 
67 Bairro de Curitiba. 
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 Dentro da assessoria aos movimentos sociais de Curitiba, como já se viu que é 

forma constante de atuação do Cefuria, a organização está participando da Rede de 

Educação Cidadã do Governo Federal. 

2.5.1 - Rede de Educação Cidadã do Talher  
 
Como está no site do Cefuria: 

 
O TALHER faz parte da estrutura de organização do Programa Fome Zero, 
desenvolvido pelo Governo Federal. É um instrumento que ajuda na 
alimentação espiritual e cultural que incentiva e articula os processos de 
formação - a fome de pão é saciável, mas a fome de beleza, de dignidade, é 
infindável. A equipe do TALHER articula, prepara e acompanha uma rede de 
educadores que, por sua vez, vão mobilizar a sociedade em torno do Programa 
Fome Zero. Pode haver também um TALHER que acompanha um setor da 
sociedade: sindicato, partido, igreja, movimentos nacionais, empresas 
públicas... com educadores dedicados à formação desses setores.68 

  
O Cefuria enquanto centro de formação está envolvido na organização e 

promoção de oficinas e cursos na Casa do Trabalhador em Curitiba, além de ajudar a 

realizar os encontros regionais, como parte integrante do Talher-PR. 

 
2.5.2- TV Movimento 
 

A TV Movimento é um programa produzido com a cobertura das atividades 

realizadas pelos movimentos sociais em Curitiba e nos municípios da região 

metropolitana. Até bem pouco tempo era veiculado no canal comunitário de Curitiba, 

mas por mudanças na gestão do canal – que passou a cobrar para que os programas 

possam ser exibidos – o programa está sendo disponibilizado no youtube. Essa 

cobertura é realizada e editada pela equipe da produtora Quem TV com ajuda do 

educador em comunicação, Anderson Moreira.  

 
 
 
2.5.3 – CEDOC 
 O Centro de Documentação Mara Vallauri é mantido por um projeto específico e 

tem duas pessoas que estão organizando vídeos – transformando-os em DVD e 

decupando-os - e cadastrando materiais didáticos como slides e livros com assuntos 

específicos dos movimentos sociais e similares.  

Fernanda - Como o Cefuria sempre esteve muito ligado aos movimentos - até o 
MST passou pela estrutura Cefuria – se bem que eles sempre foram mais 

                                                 
68 Em www.cefuria.org.br 
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independentes tanto que quando eles saíram o material deles foi tudo. Mas 
principalmente os outros movimentos urbanos, de mulheres, de meninos de rua, 
vários outros atuavam, tinham um espaço dentro do Cefuria. Então, muitos dos 
materiais que esses movimentos produziam acabava ficando dentro do Cefuria, 
em caixas. E sempre tinha muita procura. Todo mundo que queria estudar os 
movimentos sociais, tinha o Cefuria como referência, mas não tinha nada 
organizado.(...)Aí surgiu a oportunidade de uma família na Itália financiar um 
projetinho nosso e durante três anos nós recebemos uma verba para estruturar o 
Cedoc.(...) E ainda estamos nos organizando. E não vai acabar nunca, porque 
material sempre se produz. (Fernanda Baggio em entrevista fornecida a autora 
no dia 13/09/07) 

 

2.5.4 - Projeto Rede da Vida 
 

O projeto Rede da Vida acontece desde 2002 em parceria com o Ministério da 

Saúde através da coordenação Nacional de DST/AIDS. O trabalho teve início no 

Colégio Estadual José Guimarães e em 2003 passou a ser realizado no Colégio Estadual 

São Pedro Apóstolo. São realizadas oficinas de teatro, rádio, jornal, pintura, poesia, 

fotografia, vídeo, fantoche, dança, reciclagem, música com os estudantes do colégio. A 

intenção é a formação e orientação sobre diversas temática relacionadas a educação 

sexual e aos relacionamentos interpessoais.  

Os objetivos do projeto Rede da Vida são: 
 
- Contribuir para que jovens, homens e mulheres se tornem capazes de refletir e 
escolher, intelectualmente e emocionalmente, formas de viver a sexualidade 
com mais saúde e prazer, respeitando as diferenças e escolhas dos outros. 
- Constituir na escola/comunidade um núcleo permanente de sujeitos para 
manter/ampliar o trabalho de orientação sexual. 
As entidades que apóiam o projeto Rede da Vida são o Centro de Formação 
Urbano Rural Irmã Araújo, o Colégio Estadual São Pedro Apóstolo, o 
Ministério da Saúde e a UNESCO69. 
 

2.6 - Publicações 
 

O Cefuria possui como Centro de Formação, uma produção numerosa de 

cadernos e apostilas voltadas para a educação popular. Os materiais constam no 

CEDOC e foram produzidos pela equipe do Cefuria juntamente com as lideranças de 

movimentos e associações que necessitavam dos materiais ou quando havia cursos 

específicos promovidos pelo Cefuria. Além disso, durante algum tempo de sua 

existência a equipe do Cefuria produziu dois boletins de análise de conjuntura: o “Ponto 

de Vista” e o “Em Destaque”. Participou também com outras organizações da 

                                                 
69 Texto explicativo do site do Cefuria: www.cefuria.com.br. 
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elaboração da “Folha Popular”70. Essas publicações não são mais produzidas. Nos 

últimos anos, a preocupação recaiu para a sistematização das histórias de alguns 

movimentos do Paraná, resultando numa série de livros chamada “Memórias das Lutas 

Populares no Paraná Pós-ditadura Militar”: 

 - Irmã Araújo Vida e Obra (livro e vídeo) – outubro de 2004 

- Movimento Popular de Mulheres do Paraná: 10 anos construindo vida – 2005 

- Movimento Popular e Transporte Coletivo em Curitiba – 2005 

- Movimento de Participação Popular na Constituinte – 2005 

- Cefuria - 25 anos fazendo historia popular – 2006. 

 Grande parte das publicações, apostilas, manuais, folhetos e desenhos 

produzidos para compor materiais de seminários e cursos desde os anos de fundação 

está organizada e arquivada no CEDOC. 

 
3 - Ciranda – Central de Notícias dos Direitos da Infância e da Adolescência 
 
 A Central de Notícias dos Direitos da Infância e da Adolescência – Ciranda - foi 

fundada formalmente no dia 08 de julho de 1998. Seu estatuto estabelece que é uma 

“associação formada pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, 

de caráter democrático e pluralista, com número ilimitado de sócios e duração por 

tempo indeterminado”. Caracteriza-se, assim, por ser uma organização não-

governamental. Sua missão é a de “promover e defender os direitos da criança e do 

adolescente por meio de ações de comunicação e educação para uma realidade mais 

justa e solidária”71. 

 Hoje a Ciranda possui em seus quadros de colaboradores mais de 20 pessoas 

trabalhando nos diversos projetos da organização, voluntários que fazem clipping e 

estagiários de observação dos cursos de comunicação. 

 Como as outras organizações estudadas, sua história tem início antes de sua 

fundação, a partir de um grupo de sete estudantes de jornalismo da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná – PUC- PR. 

 

 
3.1 – Histórico, contexto da fundação 
 

                                                 
70 Falaremos mais sobre essas publicações no próximo capítulo. 
71 Fonte da missão: folder informativo da Ciranda. 
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 Em 1997, Geraldinho Vieira, então coordenador-executivo da Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância – ANDI, realizou uma palestra na PUC-PR 

apresentando o trabalho da ANDI72 e os meandros que envolviam a questão da criança e 

do adolescente no Brasil.  

Paula  - Um dia eu estava passando perto da reitoria na Federal e tinha colado no 
poste alguma coisa sobre direitos humanos. Não me lembro para qual das 
meninas eu comentei, eu fui e comigo foram mais duas ou 3 delas. 
E lá um dos palestrantes era o Geraldinho (...) E o Geraldinho apresentou a 
experiência da ANDI. E assim, eu fui olhando o cara falar e eu vi que era isso. 
(...) Eu me vi trabalhando com isso. (...) Cheguei para ele e disse: quero 
trabalhar para você. Como é que eu faço?(...) Para mim resolveu. (...) Depois 
dessa palestras, e as meninas também se empolgaram. Liguei para ele e ele 
falou: “você pode fazer uma listinha das instituições que trabalham com 
crianças e adolescentes e ir mandando para a gente”. O tal do G7 achou aquilo 
muito legal e a gente começou a fazer aquilo como umas doidas. Então para 
você ter uma idéia eu não tinha telefone em casa, quando dava uma brecha dos 
chefes eu pegava a lista telefônica e ligava. E antes de ir para casa eu passava 
no orelhão e ligava. E as meninas todas faziam também. A gente ia fazendo e ia 
mandando no email da faculdade. 
E a ANDI começou a alimentar a gente de informação. A gente recebia em casa 
materiais. Manda livro, folder, camiseta para a gente. E aquilo foi tomando 
corpo: os caras em Brasília mandavam as coisas pra gente! Uau!(...) 
Então a ANDI foi determinante. (Paula Baena em entrevista fornecida a autora 
em 29/11/07) 

 
 A partir de então o grupo de meninas que já tinha recebido o apelido de G7 na 

universidade por sempre fazer os trabalhos em conjunto foi contaminada com a 

empolgação inicial de Paula e conseguiram o comprometimento de familiares e de 

parceiros próximos73 para começar, em um pequenino espaço, o trabalho já 

desenvolvido pela ANDI em Brasília (DF) de monitoramento da mídia e das pautas 

relacionadas a criança e ao adolescente.  

Lílian - É, então a gente falou: “Não”, não entra nesse conselho, a gente fica 
todas como sócias, não somos do conselho, e a gente foi buscando pessoas que 
gostariam, que confiavam na gente, que achariam que seria legal e com alguns 
apoios legais, o Geraldinho fazia parte do conselho da Ciranda, o Faxina, o Dr. 
Olimpio Sá Sotto Maior, que foi um dos criadores do estatuto da Criança e do 
Adolescente... 
(...) Muito legais mesmo e a gente também juntou... é... tinha o perfil, por 
exemplo, os pais, pais de quase todas, a minha mãe eu não botei no meio, mas, 
do conselho, só dos processos das atividades, às vezes tinha que sair correndo 
para alguma coisa e tal, mas não era do conselho, por exemplo, tinha o Dr. 
Orlei, que é o diretor do Pequeno Príncipe, que era um dos conselheiros 
também, então tinha todo um processo, assim..(Lílian Romão, em entrevista 
fornecida a autora  no dia 22/09/07) 

                                                 
72 A Agência de Notícias dos Direitos da Infância foi criada oficialmente em agosto de 1991. Mais 
informações podem ser conseguidas no www.andi.org.br. 
73 Jornalistas militantes, profissionais da área social...  etc. 
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 Sem ter consciência, as “meninas do G7” estavam inaugurando o que seria o 

embrião da Rede ANDI Brasil. 

A história da Rede ANDI começa em maio de 1997. Após uma palestra em 
Curitiba, o então diretor-executivo da ANDI, Geraldinho Vieira, é abordado por 
Paula Baena, estudante universitária da PUC (Pontifícia Universidade Católica). 
Ela se oferece para trabalhar como voluntária, desenvolvendo no Paraná 
algumas das ações que a ANDI realizava a nível nacional. À ela juntaram-se, 
posteriormente, outras seis estudantes do segundo ano de jornalismo (Lílian 
Romão, Aline Gonçalves, Liliana Negrello, Giovana Perine, Maria Amélia 
Lonardoni e Dayse Campos), formando um grupo que ganhou o irreverente 
apelido de G7. 
A partir de um primeiro trabalho de levantamento das informações sobre 
instituições e projetos sociais dedicados à infância e à adolescência no estado, 
surgiu o convite da ANDI para que Paula passasse uma semana na sede da 
Agência, em Brasília. Lá, ela aprendeu a manejar as metodologias de 
monitoramento da mídia utilizadas pela ANDI, o que permitiu sonhar com 
novos e maiores projetos (Da Árvore..., 2005, p. 40). 

 

O trabalho começado naquele contato passou a ser formatado de acordo com os 

pressupostos já desenvolvidos pela metodologia ANDI, que possuía uma caminhada um 

pouco mais extensa e a colaboração de comunicadores experientes em relação às 

atividades  e movimentos que envolviam a questão das crianças e adolescentes. Neste 

início, as estudantes que formavam a Ciranda estavam no segundo ano de faculdade e 

boa parte de sua atuação era orientada diretamente pelas coordenadas fornecidas pela 

ANDI. Em paralelo ao desenvolvimento do grupo de futuras jornalistas, a partir dessa 

iniciativa, amadurecia-se a possibilidade de criação de uma rede nacional que abarcasse 

o trabalho realizado pela ANDI e que, naqueles meses de 1997, começava a tomar 

contornos regionais e concretos a partir do trabalho voluntários do grupo de estudantes. 

Anos depois a Rede74 é formalmente estruturada, casando para sempre o seu início com 

o início da Ciranda.  

Iniciada oficialmente em março do ano 2000, essa Rede de Comunicadores 
pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma experiência pioneira no País 
e tem também atraído o interesse de organizações internacionais relacionadas 
ao terceiro setor. Sua missão é investir na formação de uma cultura jornalística 
socialmente responsável e atuante no que diz respeito às principais questões de 
interesse da infância e adolescência brasileiras e na consolidação da 

                                                 
74 Suas 11 agências – instaladas em organizações autônomas, em estados diferentes – têm basicamente a 
mesma estrutura de pessoal (...), aplicam uma metodologia padrão de monitoramento e análise da mídia e 
desenvolvem, de maneira articulada, atividades locais e nacionais de mobilização e formação voltadas 
para profissionais da comunicação, instituições que atuam na área da infância e da adolescência e 
estudantes universitários, notadamente os de jornalismo (Da Árvore..., 2005, p.9).  
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comunicação como instrumento estratégico para o desenvolvimento humano 
sustentável (Da Árvore..., 2005, p.6). 

 
Entender um pouco das origens da ANDI faz-nos entender quais foram os 

principais conceitos que criaram raízes na Ciranda. A ANDI nasce a partir do trabalho 

de lideranças já atuantes em movimentos sociais ou atividades que priorizavam a 

criança e o adolescente e os processos que envolviam essa temática nas décadas 

anteriores. 

 
Em meados dos anos 1980, o Brasil vê nascer e consolidarem-se algumas 
importantes instituições envolvidas com a defesa e promoção dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. É criado, por exemplo, o Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua e, pouco depois, o projeto Axé, em Salvador (BA). 
Ao mesmo tempo, o Unicef assume papel central na coordenação dessa agenda. 
Lideranças dessas três organizações estão, como os jornalistas, envolvidos na 
formatação do DNA da ANDI e da Rede ANDI (Da Árvore..., 2005, p.17).  

 
A formação da ANDI, que se origina a partir de lideranças atuantes nas outras 

décadas (1970 e 1980) e nas questões sobre as crianças e adolescentes agrega ainda a 

complexidade do momento vivido nos anos 1990 que exigiu das organizações ações 

mais plurais em relação à atividade desenvolvida e seu posicionamento ideológico. Os 

anos 1990 caracterizaram diferenças relevantes entre as organizações fundadas nas 

décadas anteriores e as que passaram a existir desde então.  

 
Além da efervescência dos movimentos sociais na área da infância e 
adolescência, outro fator decisivo para a criação, expansão e consolidação da 
ANDI e, depois , da Rede que leva seu nome, foi o surgimento do que veio a ser 
chamado no Brasil de Terceiro Setor. As características da ANDI e de muitas 
organizações que compõem a Rede não têm nada a ver com o tipo 
predominante de entidade da sociedade civil nas décadas de 1960 e 1970. 
Enquanto as mais antigas era caracterizadas por certas polaridades ou, para usar 
um termo da época, por questões dialéticas (esquerda-direita, capitalismo-
comunismo, capital-trabalho, etc), as organizações pós-queda do Muro de 
Berlim (1989) passam a adotar agendas ainda mais complexas, que exigem 
também discussões de maior profundidade e abrangência, nas quais o tema do 
extrato social surge como um dos aspectos em foco. Esse é o quadro verificado, 
por exemplo, em áreas como meio ambiente, educação e, no caso em pauta, dos 
direitos das crianças e dos adolescentes (Da Árvore..., 2005, p.20).  

 
É nesse cenário que a Ciranda nasce. A princípio, durante os primeiros anos 

tendo seu trabalho direcionado especificamente para replicar a metodologia da ANDI de 

maneira regionalizada. Isso não significava ser uma “filial” da ANDI no Paraná, pois 

desde a sua criação a configuração legal e gestora é caracterizada pela independência da 

ANDI.  
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Embora a ANDI tenha sido, inicialmente, o motor dessa iniciativa de 
articulação de comunicadores pela infância, é importante voltar a destacar que 
ela, enquanto organização singular, não se confunde com a Rede, organização 
plural. As instituições que a integram têm a sua própria identidade, são figuras 
jurídicas independentes, com organização, missão e objetivos próprios, que 
podem ser mais ou menos próximos dos objetivos da Rede (Da Árvore..., 2005, 
p. 60). 
 

Entre a missão e as tarefas herdadas da ANDI estavam três eixos estratégicos 

que a Ciranda realizava e realiza de maneira regional: 

As ações das Agências da Rede ANDI Brasil se organizam segundo três eixos 
estratégicos: 
1- Monitoramento de Mídia e Estatística. 
No contexto de seu primeiro eixo estratégico, a Rede ANDI Brasil acompanha 
detalhadamente o noticiário impresso sobre os assuntos do universo juvenil e 
sua interface com os conceitos de desenvolvimento humano (educação, saúde, 
direitos, dentre outras questões), num total de 96 jornais e 10 revistas do País. 
2- Mobilização 
Neste segundo eixo, a Rede desenvolve atividades com jornalistas dos mais 
diversos veículos, oferecendo, em caráter regular, sugestões de pautas sobre 
uma ampla gama de temáticas e o acesso a fontes de informação qualificadas. 
3- Qualificação e Análise de Mídia. 
Já o processo de qualificação inclui um extenso programa de formação em 
comunicação e mobilização social de estudantes universitários nas Agências e 
parcerias com várias universidades, além de seminários para jornalistas e a 
produção de pesquisas aprofundadas sobre a cobertura da imprensa. 
Anualmente cada Agência estadual publica uma análise caracterizando a 
cobertura da mídia em sua região (Da Árvore..., 2005, p.10). 

 
 Com o intuito de imprimir credibilidade no trabalho dessas “alunas” de 

jornalismo – mais tarde, recém-formadas – os apoios foram sendo buscados em 

profissionais que tinham, ao mesmo tempo, contatos com os movimentos sociais e 

organizações do terceiro setor e com os profissionais de comunicação que trabalhavam 

nos veículos da mídia. 

 
A gente se relacionava muito com os jornalistas. (...) A gente queria muito 
mostrar que a gente era profissional. Por que a visão que as pessoas tinham era: 
onde a gente chegava, era as meninas do Faxina 75 (...)e depois éramos as 
meninas da Ciranda. (...) Aí a gente percebeu que precisava fazer um veículo de 
comunicação, um boletim da Ciranda para poder sugerir pautas. (...) 
Colorido, super bem apresentado, Alessandra Haro fez muita foto linda. Era um 
produto que começou a ser desejado na imprensa. 
Quando chegava lá: “ó que bom!”. Porque era material de pauta, bem feito, útil. 
O pessoal abria a gaveta e tinha todos os números. Nós criamos uma cultura. 
(Paula em entrevista fornecida no dia 29/11/07) 

 

                                                 
75 Jornalista da Pastoral da Criança, na época. 
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 A estrutura e trabalho da Ciranda, depois de formalizados Estatuto e Conselhos, 

seguia o padrão e metodologia de trabalho estipulada pela ANDI como a configuração 

ideal de equipe. Ainda hoje na Ciranda esse formato é respeitado, mesmo com algumas 

adaptações. 

As organizações que integram a Rede ANDI se comprometem a imprimir uma 
rotina de trabalho que exige infra-estrutura física (espaço, equipamentos, 
material de consumo, etc) e recursos humanos próprios. As equipes são 
formadas na maioria dos casos, por um Líder, um Jornalista Responsável, um 
Jornalista Assistente e Estudantes Universitários. 
 Os papéis são distribuídos da seguinte forma: 
Líder: É o dirigente da ONG e participa do Conselho Gestor, órgão deliberativo 
da Rede com direito a um voto. É o responsável final pelos pontos acordados no 
planejamento conjunto. Não participa necessariamente das atividades técnicas 
cotidianamente executadas pela Agência. 
Jornalista Responsável – É o profissional encarregado por implementar e 
operacionalizar as ações de cada organização integrante da Rede. Nesse sentido, 
é ele quem supervisiona as atividades diariamente desenvolvidas pelos 
estudantes universitários e por toda equipe da Agência. 
Jornalista Assistente – Auxilia o Jornalista Responsável na execução das ações 
do projeto, acompanhando, inclusive, o desempenho dos jovens participantes do 
programa de formação. 
Estudantes Universitários – Participam da elaboração de produtos e atividades 
cotidianas do projeto, apropriando-se, assim, de conteúdos e práticas 
relacionados a um jornalismo socialmente responsável. Atuam sempre sob 
supervisão dos jornalistas. Todos eles integram o Programa de Formação em 
Comunicação e Mobilização Social de Estudantes Universitários (Da Árvore..., 
2005,  p.13). 

 

De 1998, ano de fundação da Ciranda, até o ano de 2005, Paula Baena esteve à 

frente da organização, ocupando o cargo de coordenadora executiva e representando, na 

maioria dos casos, a organização nos órgãos legais e perante a própria ANDI. 

Permanecia na organização além de Paula Baena, Lílian Romão. As outras fundadoras 

da Ciranda haviam se desligado anteriormente por diversos motivos. A sustentabilidade 

foi um dos que mais influenciou nas decisões de saída da organização, pois os recursos 

alocados em projetos para contratação e manutenção de profissionais, desde o início da 

organização, eram divididos igualitariamente entre as integrantes da Ciranda. Nem 

sempre esses valores eram suficientes para a sobrevivência das profissionais. 

Neste período, a Ciranda continuou com a aplicação da metodologia da ANDI de 

monitoramento da mídia, publicou as pesquisas temáticas sobre a Infância e 

Adolescência na Mídia, promoveu workshops para jornalistas e implementou a 

indicação do Jornalista Amigo da Infância seguindo os preceitos de trabalho impressos 

pela ANDI, já que era uma das Agências da Rede ANDI Brasil.  
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Além dessas atividades, deu início em 2003 ao projeto Interação Digital. Esse 

foi o primeiro projeto implementado pela organização que não tinha alinhamento 

metodológico com os trabalhos desenvolvidos pela ANDI. O projeto realizou oficinas 

de confecção de quadrinhos e construção de sites. Mas os assuntos que rodeavam essas 

construções eram discussões sobre drogas, cidadania realizadas diretamente com 

adolescentes. A intenção foi formar para a comunicação também. 

Outro projeto proposto e realizado pela Ciranda foi a Campanha de 

Comunicação contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na 

Tríplice Fronteira.  

Desenvolvida entre maio de 2003 e agosto de 2004, a iniciativa mobilizou cinco 
segmentos da sociedade – transporte, turismo, educação, polícia e meios de 
comunicação – na região da Tríplice Fronteira (Brasil/Paraguai/ Argentina). A 
campanha visava articular estes setores para a formação de um Sistema de 
Proteção contra a rede de exploração que atua na área. Para isso foram 
elaborados materiais publicitários para rádio, imprensa e televisão, além de 
cartilhas de sensibilização, outdoor, folder e um selo de adesão à campanha. 
Além desses materiais, a Ciranda preparou oficinas de capacitação para 
formadores de opinião em todos os veículos de Curitiba e Foz do Iguaçu (PR), 
com o objetivo de sensibilizar jornalistas e estudantes de comunicação para o 
problema. A campanha foi realizada a partir de uma parceria entre a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Ciranda, e no ano de 2004 
contou com o apoio da Itaipu Binacional (Da Árvore..., 2005, p.48). 

 

Em 2005, a Ciranda passa por uma revisão interna. Paula Baena se desliga da 

instituição e Lílian Romão é, das fundadoras, a única que se mantém na organização. As 

decisões organizacionais passam a ser tomadas a partir de um colegiado que reúne 4 

integrantes na atualidade. Há ainda o conselho que se reúne anualmente para receber o 

relatório de atividades e a prestação de conta. As mudanças acontecidas nessa virada 

marcaram os integrantes da equipe que tiveram participação ativa. Foi um momento de 

muito fazer, como explica Joelma: 

É, não foi uma coisa, tipo assim, sentar e olhar, é assim, assim assado...tinha 
que ir pegando conforme as pessoas me passavam as coisas(...) aí quando a 
Paula falou que ia sair da Ciranda, aí surgiu a idéia da colegiada, aí então a 
galera, o conselho superior da Ciranda foi contra a gente primeiro se mudar 
para Aditepp por medo de confrontar, sabe, por exemplo, de começar a unir, 
virar tudo uma coisa só... 
(...) e até com medo da coordenação ser colegiada, ainda mais porque era 
formada por mim, pelo Teo que também tinha se formado comigo e estava 
voltando para a Ciranda por causa da aprovação do “Luz, câmera, paz” nas 
unidades que daí começou a trabalhar na comunicação da Ciranda e a Clae, que, 
começou a fazer faculdade agora, mas que é uma puta profissional, que era 
aquela que você largava na mão e as coisas aconteciam. 
Nívea: Então o colegiado eram vocês três... 
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Quatro. Eu, Teo, Lilian e Clae, daí eram Comunicação e Informação, Mídia e 
Educação, era o que é agora. Formou isso e continua educativo e comunicação 
institucional, no caso, que é a Lílian. Daí a gente ficou na Ciranda um tempo 
trabalhando em cinco, seis pessoas, sabe, e a Ciranda antes lá da Rede ANDI, já 
era pequena, pois era a Rede ANDI, a gente e mais quatro estagiários. Quando 
tinha um outro projeto(...)aí vinha mais uma galera. Fixo mesmo não era 
grande, tanto é que, em uma época, eu era a única estagiária que tinha lá e aqui 
por muito tempo uma outra menina também estagiária. A gente teve que 
aprender a liderar também... A gente ainda está aprendendo a liderar, cai do 
cavalo um monte, porque a gente não tinha equipe, a gente coordenava um 
núcleo que não tinha equipe, era a gente. E aí um ano estourou um monte de 
projeto: projeto, projeto, projeto...(Joelma em entrevista fornecida a autora  no 
dia 20/11/07) 
 

A partir de 2005 até o ano de 2007, quando essa pesquisa foi realizada a 

metodologia e o modus operandi da Ciranda não teve alterações relevantes. A última 

alteração do estatuto foi realizada no segundo semestre de 2005. 

Hoje a Ciranda possui mais de 20 pessoas trabalhando nos projetos que 

desenvolve. Os colaboradores da Aditepp que estão alocados no mesmo espaço físico 

acabam por auxiliar também nas atividades realizadas pelas equipes. 

 
3.2 – Gestão 
 

A Gestão da Ciranda se dá formalmente por uma equipe colegiada como já 

citada, mas na prática os jornalistas que fazem parte das equipes dos projetos se 

reportam à liderança da Lílian. 

Há reuniões freqüentes para resolver problemas corriqueiros e as lideranças dos 

projetos são responsáveis pelo andamento das atividades de cada um. Mesmo tendo 

equipes com funções definidas as atividades acabam se entrelaçando sempre, sendo 

comum a equipe inteira da Ciranda estar envolvida com  determinada missão específica 

de um projeto, como eventos de maior porte.  

A equipe é selecionada entre os profissionais de comunicação que se interessam 

pela organização. Normalmente um jornalista é contratado quando fez estágio a partir 

do programa de estágios que a Ciranda mantém e se forma combinando essa formação 

com uma demanda específica. Em sua maioria a equipe é formada por jovens de 18 a 35 

anos, maioria recém-formados. 

A rotina impressa no dia-a-dia é, como eles mesmo afirmam, típica de 

workaholics76. Não há horários de saída respeitados, normalmente. Isso acaba vindo de 

                                                 
76 Viciados em trabalho. 
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uma combinação de motivação de realizar - comum na idade – com volume de tarefas 

assumidas e a falta de uma metodologia que organize prioridades e urgências. 

Joelma - às vezes, eu particularmente, às vezes eu me sinto muito cansada, eu 
me sinto muito cansada e muito desmotivada, às vezes assim, sabe, e aí essa 
questão até de equipe, por crescer muito rápido, e às vezes não sabe, tipo, por 
exemplo, eu tenho 25 anos e tenho um estagiário que tem 25 também, entendeu, 
eu comecei, teoricamente, a ser coordenadora de um núcleo com 23 anos, 22, 
sabe... Então você não tem dimensão das coisas, assim, até porque a Ciranda, a 
gente trabalha aqui dentro e às vezes não sabe a dimensão que a ONG tem, 
sabe, você vai em tal lugar, fulano lá não sei aonde sabe o que é a Ciranda, sabe 
o que é, direto você está viajando para ir, a Lilian está indo para Fortaleza, a 
Lizely está indo para Brasília hoje, eu estou indo para Porto Alegre amanhã, 
sabe... Fui para Vitória semana passada, sabe, só que você não tem.. você aqui 
dentro acaba não tendo muito, então você meio que desmotiva, esse negócio de 
equipe, será que é por aí mesmo? Será que não é? Será que você tem que ser 
legal, será que você tem que exigir, sabe, aí a Carol é recém formada também e 
pegou a Rede ANDI... (Joelma em entrevista fornecida em 20/11/07) 

 
Os conselheiros servem como os guias na hora de definir estratégias de ação, 

mas sua atuação é ativada em situações muito específicas. 

Lílian - Eles sabiam que a gente contaria com eles de alguma forma, mas que 
eles sabiam que a gente estava ali executando, que a gente tinha feito aquilo 
para executar, então era reunião do ano e tal, e agora é que a gente tem mudado 
algumas coisas disso, porque daí revê todo o processo com o conselho, por 
exemplo: “Ah, como vamos nos comunicar melhor, pô, vamos pensar isso 
juntos”, sabe, não é o pessoal ali que tem que estar pensando sozinho e eles 
falam: “É isso mesmo! Vamos ver então”, “Ah, a gente elaborou tal projeto, 
agora vamos tentar achar as fontes de recurso, tem para indicar?” (Entrevista 
fornecida por Lílian no dia 22/09/08) 

 

Fora necessidades específicas, o Conselho é ativado anualmente para receber a 

prestação de contas e relatório das atividades realizadas. 

 
3.3 – Relações Interpessoais 
 
 Os profissionais contratados pela Ciranda para trabalhar nas diversas áreas, tanto 

de gestão de projetos, quanto nas outras atividades que envolvem o projeto ANDI, são 

em sua totalidade formados em jornalismo. Na administração/contabilidade há uma 

profissional da área de administração - que também presta serviços à Aditepp - e um 

profissional que está se formando em Administração e outro em Serviço Social que 

estão alocados como funcionários da Aditepp que também participam ativamente das 

atividades da Ciranda. O restante é da área da comunicação, mais especificamente 

jornalismo. 



 

 

132 

 

 Há um gestor para cada projeto, mas os outros núcleos trabalham em conjunto 

quando há uma atividade específica mais elaborada ou que demande maior número de 

pessoas para a organização.  

 Na observação realizada e nas visitas específicas em eventos, o que se verifica é 

uma “gestão centralizada velada”. Ao mesmo tempo em que os atores “devem” saber 

fazer o que lhes apetece, a sensação de insegurança em relação a realização da atividade 

é grande. Em conversas informais os integrantes mostram um pouco do que vêem como 

despreparo gerencial deles próprios para determinadas tarefas. Sentem como se 

estivessem fazendo algo que não aprenderam a fazer ainda. Na organização do Fórum 

de Jovens de Paranaguá, uma das jornalistas responsável por embarcar 50 jovens 

participantes de diversas comunidades e projetos como o Instituto Salesiano e o PETI – 

Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil em um ônibus para ir até a cidade de 

Paranaguá – distante de Curitiba uma hora – desabafou, com a lista de jovens na mão: 

“estou um pouco perdida. Nunca fiquei responsável por tantos jovens!”. No momento 

percebeu-se que a liderança da organização não influenciou em nenhum momento no 

suporte ou na orientação do evento. Participou da atividade como uma integrante 

comum e somente no momento em que foi dada a palavra as organizações presentes, ela 

representou a Ciranda no discurso inicial. Há ainda outra integrante da organização, a 

responsável pelas questões administrativas, que aparenta deter o controle de todos os 

processos e em alguns casos orienta os estagiários na execução de algumas tarefas 

(como embarcar os jovens no ônibus). Essa atuação se dá de maneira informal, como se 

estivesse ajudando somente e não fosse sua responsabilidade orientar os processos a 

serem realizados.   

Nos dois grandes eventos promovidos pela organização em que a pesquisadora 

participou observou-se que há uma cultura de se reportar ou tentar se reportar à 

liderança maior da organização, como se ela esperasse um padrão de comportamento 

dos atuantes no processo. Nas atividades acompanhadas juntamente com os grupos foco 

do trabalho da Ciranda, a liderança não se comporta como se centralizasse os processos 

e sim como mais um ator da organização que está participando da atividade. Parece que 

falta a entrega da autonomia juntamente com o ferramental necessário para se realizar a 

atividade. É como se o gestor do projeto ou mesmo o estagiário ou o integrante da 

organização tivesse medo de errar no que faz – até porque não tem experiência ou 

orientação para tal – e mais tarde fosse receber uma represália da liderança pelo possível 

erro. 
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 Outra constatação é que mesmo o grupo participando ativamente das atividades 

que nem sempre são de sua alçada, o comprometimento é parcial. Durante as atividades 

é comum ouvir de outros integrantes da organização frases do tipo: “bem, isso não é do 

meu projeto, assim não sei como deve ser feito”. Comportam-se como espectadores do 

processo que têm atividades específicas e que se concentram em fazê- las de maneira 

bem feita, não se comprometendo na totalidade com o processo de maneira global por 

não se tratar do “projeto de sua responsabilidade”.   

Um resultado desse comportamento é a sobrecarga em alguns atores que são os 

responsáveis nominais pela atividade. Como os outros integrantes ajudam, mas não se 

comprometem no mesmo nível, os propositores da atividade acabam por acumular boa 

parte das tarefas, não realizando assim uma atividade compartilhada por igual entre o 

grupo.  

Uma marca comumente vista nas pessoas que trabalham na Ciranda – nos 

contratados especificamente – é o excesso de trabalho. O cumprimento das atividades 

planejadas está acima de qualquer outra questão. Assim, se o projeto prevê no seu final 

um evento específico, ele deve ser realizado, mesmo que haja questionamento quanto a 

validade do mesmo com a avaliação informal no decorrer do trabalho.  

Essa busca pelos resultados ou cumprimento estrito das atividades - e é possível 

também que isso ocorra por não serem estabelecidas metodologias claras de trabalho – o 

que acaba incidindo em desorganização e ainda à falta de objetividade, acabam 

resultando no excesso de horas trabalhadas. Muitas vezes o próprio volume de 

atividades não é compatível com a equipe que pode ser mantida na organização. 

Joelma - para tentar ver, se for desorganização, vamos tentar organizar, se for 
falta de equipe, vamos chamar mais gente, o que não dá é sobrecarregar desse 
jeito, porque hoje está tudo lindo e maravilhoso, vocês estão fazendo tudo pela 
causa, e daqui a um ano vocês estão explodindo, vocês não vão agüentar mais, 
vocês vão estar numa estafa muito grande e eu já meio que sinto isso com elas, 
por isso que eu chamei para conversar, porque eu sinto que às vezes elas estão 
ali, cara, cansadonas, tipo assim, tem dias que você vê que elas fazem as 
paradas e vê que elas às vezes demoram mais tempo para fazer um troço do que 
fariam normalmente, até pela capacidade, para fazer um troço de meia hora elas 
acabam levando uma hora, duas horas, chutando assim... mas ao mesmo tempo 
eu acho legal esse empenho de acreditar no negócio...(Joelma em 20/11/07) 

 

 Para alguns integrantes essa é uma característica da organização e das pessoas 

que nela trabalham, para outros isso é algo que deve ser corrigido. 

 

A liderança 
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 A partir da observação realizada pode-se perceber que a decisão colegiada 

formalmente estipulada nem sempre funciona da maneira como deveria77. A liderança 

natural e experiência mais extensa da fundadora da organização atua sobre os 

integrantes de maneira incisiva. É comum ver que boa parte das conduções dos 

trabalhos são feitas pensando em como a líder avaliaria aquela postura ou o 

direcionamento tomado. Em conversas informais isso se mostra mais premente. 

 
3.4 - Financiamento 
 
 

A Ciranda recebe financiamento da Rede ANDI Brasil (dos financiadores da 

Rede) para os projetos relacionados ao monitoramento da mídia e outras atividades 

relacionadas ao escopo do trabalho regional feito para e pela Rede. 

Outros projetos receberam fundos a partir das doações ao Fundo Estadual da 

Infância e Adolescência, das seleções dos projetos financiados pela Petrobrás, Instituto 

C&A, HSBC, Fundação Itaú Social, Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

Unicef, Instituto Credicard, entre outros, mas Lílian aposta que a maioria das ações 

acabam tendo muito mais apoio de serviços e parcerias do que em dinheiro 

propriamente dito. A parceria com uma agência de publicidade, a Exclam, trabalha a 

divulgação institucional de campanhas de projetos específicos como a Campanha de 

Combate à Exploração Sexual Infanto-juvenil nos meios de comunicação sem custos. 

Colocando esses valores publicitários no papel seriam necessárias verdadeiras fortunas 

caso as campanhas fossem pagas. 

Parcerias foram úteis no início também para a cessão de local para abrigar 

fisicamente a Ciranda e para a compra ou doação de equipamentos. Os jornais clipados 

dentro do projeto de monitoramento da mídia têm suas assinaturas cedidas pelos 

próprios veículos. 

Para praticamente todas as Agências pioneiras, os recursos da Rede ANDI 
Brasil foram, em um momento ou outro, centrais para a própria sustentabilidade 
da ONG. Cipó, Ciranda, Oficina de Imagens e Uga-Uga eram organizações 
recém fundadas quando ingressaram na Rede e, como toda instituição iniciante 
na arena social, sofreram altos e baixos significativos no financiamento de seus 
trabalhos. Para algumas delas, em períodos que variam de 6 meses a um ano, os 
recursos da Rede ANDI chegaram a ser os únicos com os quais podiam contar – 
e, em dois casos, o líder da ONG inclusive acumulou a função de Jornalista 
Responsável, para poder dar seqüência ao trabalho e ter alguma remuneração 
para a sustentação individual (Da Árvore..., 2005, p.115). 

                                                 
77 Decisão colegiada pressupõe que um grupo de pessoas possui igual peso em votos no momento de 
tomar decisões sobre a organização. E em votos ou consensos, o grupo é soberano. 
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 Há coerência com os preceitos defendidos pela Ciranda na busca de verbas para 

manter as atividades propostas. Lílian afirma que já negou ajuda de empresas que não 

tinham uma atividade que poderia ser aprovada pelos esforços da Ciranda na defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Dentro dessas verbas negadas estão as de 

indústrias do fumo, empresas que exploram mão de obra infantil, de produção de 

bebidas alcoólicas entre outras. 

 
3.5 - Os principais projetos 

 
A partir de 2005 pluralizaram-se as atividades da Ciranda nos âmbitos de 

realização da missão ampliando-se os espectros de atuação a partir da apresentação e 

construção de novos projetos coerentes com a atuação da organização. Esses projetos 

fora da Rede ANDI muitas vezes trabalham com o público direto, crianças e 

adolescentes e suas famílias.   

 
Além do conjunto de ações assumido como compromisso por todos os elos da 
Rede ANDI Brasil, cada uma das organizações estaduais – algumas com mais 
de seis anos de existência – desenvolve em parceria com instituições locais, 
uma série de outros projetos. Isto em áreas como educomunicação, cultura e 
participação/protagonismo juvenil. São atividades muito diversificadas – de 
oficinas de produção de vídeos, fanzines, catálogos fotográficos, revistas em 
quadrinhos ou sites ao desenvolvimento de guias para educadores, campanhas 
publicitárias e programas de rádio e tevê -, que contribuem para a disseminação 
na sociedade dos preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Da Árvore..., 2005, p. 45). 

 
Para isso foram organizados dois grandes núcleos de trabalho que abarcaram os 

projetos desenvolvidos: Núcleo de Comunicação e Formação e Núcleo de Mídia e 

Educação. 

3.5.1 - Núcleo de Comunicação e Informação 

Dentro desse Núcleo estão alocadas as atividades voltadas para o Projeto Rede 

ANDI Brasil. Ele tem o objetivo de “desenvolver ações de comunicação e mobilização 

para multiplicar as informações sobre os direitos da criança e do adolescente” 78.  Entre 

essas atividades estão: 

- Análise da Mídia  

Essa análise abrange dois produtos específicos: o clipping diário das matérias 

sobre a criança e o adolescente que são publicadas nos veículos impressos de 

                                                 
78 Definição inclusa no folder informativo. 
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comunicação. Esse clipping é distribuído eletronicamente para um banco de mais de 

2.500 pessoas qualificadas, como componentes de instituições que trabalham com a 

criança e o adolescente, atores sociais e jornalistas do estado e do país. 

Outro produto é a realização da Pesquisa “A Criança e o Adolescente na Mídia 

Paraná” que anualmente reúne uma análise das publicações a partir de um foco temático 

específico. As realizadas tiveram como temas-chave Trabalho Infantil e Educação; 

Exploração Sexual Infanto-Juvenil; Sistema de Garantia de Direitos; Políticas Públicas; 

15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

- Mobilização 

Neste núcleo outro foco de atuação está na mobilização para as questões da 

criança e do adolescente. Para isso a Ciranda produz o boletim “Prioridade Absoluta” 

que conta com uma agenda atualizada de eventos e sugestões de pauta qualificadas 

distribuídas todas as semanas para jornalistas dos diversos veículos de comunicação e 

organizações sociais.  

Outra frente de atuação em mobilização é o banco de fontes disponível no site da 

Ciranda. Seguindo a metodologia de construção e manutenção de um banco de fontes 

atualizado que englobe as instituições, atores e lideranças dos que trabalham com a 

temática infanto-juvenil, o objetivo é disponibilizar auxílio para os profissionais da 

comunicação na busca por fontes de informação qualificadas e dar visibilidade às ações 

de instituições atuantes na área. 

A terceira e última frente de mobilização é o site da Ciranda, que é 

permanentemente atualizado e agrega as discussões e conteúdos referentes à área 

infanto-juvenil além de disponibilizar diversos serviços como agenda, pautas e links 

úteis. 

- Formação 

Na frente voltada para a formação estão a realização de encontros e oficinas para 

jornalistas, estudantes de comunicação e profissionais da área da infância e adolescência 

trabalhando a reflexão e o debate sobre a cobertura jornalística da área. 

A capacitação de atores sociais em comunicação é também uma abordagem da 

formação. Nela a Ciranda auxilia organizações a aproximarem-se das técnicas que 

envolvem a área da comunicação e suas ferramentas. 

Como terceira frente de formação está a acolhida de estudantes de comunicação 

dentro das atividades desenvolvidas pela Ciranda a fim de formá-los como agentes de 

comunicação e mobilização social. 
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3.5.2 - Núcleo de Mídia e Educação 

 O Núcleo de Mídia e Educação tem como objetivo desenvolver ações diretas 

com adolescentes, utilizando a comunicação no processo de educação, reflexão crítica 

da realidade e formação cidadã.79 

Dentro desse núcleo se desenvolve o projeto chamado “Luz, câmera, paz na 

escola e nas unidades”. O projeto começou em novembro de 2004 envolvendo turmas 

de jovens em conflito com a lei e em escolas públicas de Curitiba. Os dois locais de 

atuação – unidades de jovens em conflito com a lei são a Unidade Social feminina Joana 

Miguel Richa, localizada em Curitiba-PR que reúne até 30 meninas e a Unidade Social 

masculina Fazenda Rio Grande, localizada no município da região metropolitana de 

Curitiba, Fazenda Rio Grande, reunindo em torno de 40 meninos. Em 2005 o projeto foi 

estendido a duas escolas: uma na cidade da região metropolitana, Almirante Tamandaré 

e outra no bairro Uberaba, em Curitiba. O projeto tem como objetivo estimular a 

reflexão sobre a cultura da paz entre os adolescentes. A metodologia envolve a 

produção de um vídeo e de materiais impressos pelos adolescentes que mostre a visão 

deles sobre o que é uma cultura de paz. A idéia é dar voz aos adolescentes que nem 

sempre são ouvidos pela sociedade além de valorizar o potencial de criação, 

estimulando assim, o protagonismo juvenil. O projeto é realizado semanalmente com 

oficinas que abrangem a reflexão sobre um determinado tema/conceito como violência, 

direitos e deveres, paz e a elaboração de conteúdo a partir das conclusões. 

Dentro deste Núcleo também está alocado outro projeto em andamento, o 

“Navegando nos Direitos”. Seu objetivo é sensibilizar e mobilizar a sociedade para 

combater o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes na cidade 

portuária de Paranaguá, litoral do Paraná. Além de trabalhar na frente de articulação e 

mobilização com lideranças da comunidade local, o projeto também envo lve estudantes 

das escolas públicas de Paranaguá a partir de oficinas e debates que estimulem “a 

percepção da gravidade da situação da exploração e do abuso sexual”80. O produto 

desses debates é um vídeo e um jornal impresso que são elaborados e distribuídos pelos 

adolescentes multiplicadores a outros adolescentes com o objetivo de sensibilizá- los 

para a questão. O objetivo é dar voz aos jovens que sempre são analisados pela mídia, 

mas nem sempre escutados quando a questão abarca melhorias sociais. 

                                                 
79 Definição retirada do folder informativo. 
80 Retirado do Guia: construindo a paz – Navegando nos Direitos. 
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Outras atividades são realizadas dentro dos próprios projetos ou quando a 

Ciranda é convocada para agregar-se a projetos dos diversos órgãos públicos ou outras 

entidades. Por ter uma caminhada e uma imagem estabelecida tanto nos veículos de 

comunicação quanto nas instituições que trabalham com crianças e adolescentes, é 

comum a Ciranda integrar esforços coletivos voltados para o protagonismo infanto-

juvenil e a busca de soluções para os problemas dessa área específica em nível regional, 

principalmente.  

Um projeto que está em andamento com possbilidade de ter continuação é o 

“Catavento”. Por meio dele, a equipe da Ciranda – específica do projeto – trabalha 

sensibilização e mobilização em relação ao Combate ao Trabalho Infantil em dois 

municípios da região Metropolitana de Curitiba: Almirante Tamandaré e Colombo. Em 

conjunto com o Peti – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo 

Federal são realizadas ações estratégicas de comunicação a fim de fornecer informação 

esclarecedora sobre trabalho infantil a crianças, jovens e familiares; sensibilização a 

partir de debates, seminários e encontros e articulação social a fim de que a comunidade 

participe de fóruns, comitês e conselhos trabalhando conjuntamente políticas públicas 

que combatam o trabalho infantil. 

 

3.6 - Publicações 
 

Dentre as publicações feitas pela Ciranda estão os materiais e guias utilizados 

nos projetos para auxílio nos trabalhos de sensibilização e as pesquisas sobre a Criança 

e o Adolescente na Mídia. 

As pesquisas de mídia temáticas são anuais  e partem da análise realizada a partir 

da clipagem dos jornais do estado do Paraná. O foco do trabalho são as matérias que 

envolvem os assuntos da Criança e do Adolescente. As temáticas já publicadas: 

Trabalho Infantil e Educação, Exploração Sexual Infanto-Juvenil, Sistema de Garantia 

de Direitos, Políticas Públicas, 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Capítulo IV – As estratégias de comunicação: 
uma análise da comunicação na Aditepp, no 
Cefuria e na Ciranda 
 
 
 
 



 

 

140 

 

Capítulo IV – As estratégias de comunicação: uma análise da 
comunicação na Aditepp, no Cefuria e na Ciranda 
 
 Neste capítulo trataremos das estratégias de comunicação utilizadas em cada 

organização e a forma como essas estratégias são constituídas internamente: se são 

planejadas ou decorrem de procedimentos naturais. Essa percepção de como são 

constituídas se dará a partir do que foi coletado nas entrevistas realizadas e na 

observação das atividades da organização. Ao final do capítulo, traçaremos algumas 

linhas do cenário da comunicação nas três organizações analisando o contexto em que 

estão inseridas, intenção que a organização possui quando aplica cada uma e objetivos 

traçados em relação a essas estratégias. 

 

1. Aditepp – Associação Difusora de Treinamentos e Projetos do 

Pedagógicos 

 A partir da construção do contexto no qual a Associação Difusora de 

Treinamentos e Projetos Pedagógicos - Aditepp estava inserida desde a sua fundação e 

da caminhada que ela seguiu se posicionando frente as comunidades e grupos populares 

de Curitiba como instituição voltada para a Educação Popular, os processos de 

comunicação utilizados ou existentes nessa caminhada sofreram alteração até os dias 

atuais. Pode-se remeter as razões para essa alteração ao formato de gestão no qual as 

principais decisões institucionais se concentram em poucas pessoas, mesmo que 

conselhos e assembléias existam. Outra razão é a opção por se priorizar a 

sustentabilidade e a realização das atividades propostas em detrimento de uma visão do 

processo de comunicação como estratégico na formação da imagem da organização e na 

possível busca de parceiros. A partir da observação realizada nos meses de outubro, 

novembro, dezembro  de 2007 e janeiro de 2008, das entrevistas, coleta de dados 

documentais, o que se vê são estratégias de comunicação não sendo planejadas, mas 

acontecendo a partir de necessidades pontuais do alcance de outros resultados, sejam 

eles divulgação de eventos ou mesmo troca de experiências e informação. 

 

1.1 Breve história das estratégias de comunicação utilizadas antes de 2006 

Como a Aditepp foi fundada em meio à ditadura militar fica claro, a partir das 

pesquisas realizadas, que sua atuação em relação às estratégias de comunicação no 

início – década de 1970 - eram voltadas para o binômio educação x comunicação. A 
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organização, fortemente a partir de seus líderes, traz muito presente a questão dos 

materiais serem produzidos para educação do povo. A intenção era essa, não 

necessariamente a comunicação, apesar de esses materiais estarem sempre comunicando 

algo e terem contribuído pela construção de parte da imagem81 da instituição como 

Organização de Educação Popular.  

 A relação com o governo não se mostrou de alinhamento, mas para manter-se 

em atividade, evitou o “chamar atenção” por meio da comunicação, priorizando um 

comportamento “diplomático” com os mecanismos de censura e repressão. Em vistas da 

manutenção e sustentabilidade da organização e das atividades de alfabetização nessa 

primeira década, a posição era de “ir com calma”, concentrando-se em produção de 

folhetos e apostilas para as aulas e no contato interpessoal (corpo a corpo e telefone) 

para a divulgação dos cursos e assessorias. A Aditepp construía sua imagem a partir das 

informações recebidas por conhecidos e pelas comunidades atendidas. Quando 

questionados sobre a estratégia de construção de imagem apartidária e ecumênica da 

organização, Cristina confirma ter sido sempre o corpo a corpo. 

Cristina - Sim e também nas relações com os outros parceiros. Porque a gente 
sempre esteve vinculado a nível nacional. Com outros que trabalhavam na 
Bahia, no Recife, no Rio.  
Paulo – Eram 12 associações que depois se constituíram em GTs – Grupos de 
Trabalho – 20 anos depois. 
Cristina – Era uma articulação informal. Aí depois que nós não cedemos a sede 
para o PT – que vivia aquela fase de “quem não fazia com eles era contra o 
povo”... Então eles eram o povo. O Gilberto dizia que “a Aditepp não aprende.” 
Para ser do povo tinha que ser do PT ou sindicatos de preferência bancários e 
metalúrgicos. (Entrevista fornecida a autora por Cristina e Paulo Simião em 
27/11/2007) 

 

Como o depoimento traz, as articulações da Aditepp se constituíram com ONGs 

irmãs – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE, 

Cooperação de Apoio a Projetos e Inspiração Alternativa - CAPINA, Instituto POLIS de 

Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, entre outras – e evitou-se a 

cooperação formal com partidos políticos e com a igreja. Mas essa posição de 

“ecumênica” e “apartidária” – difícil de ser mantida por tanto tempo – pode ser 

questionada quando se ouve que a fundadora trabalhou no Governo do Estado em cargo 

                                                 
81 Para Margarida Kunsch: “A imagem representa o que está na cabeça do público a respeito do 
comportamento institucional das organizações e dos seus integrantes, qual é a imagem pública, interna, 
comercial financeira que passa pela mente dos públicos e da opinião pública sobre as mesmas 
organizações.” (KUNSCH, 2003, p.171) 
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de confiança, de 1983 a 1986, acordando, assim, com a linha de atuação do PMDB, 

antigo MDB. Esse governo foi o primeiro a ser eleito depois da ditadura82. 

 
Cristina - Aí fundaram o Centro Irmã Araújo que funcionava da seguinte 
maneira: eles enviariam um projeto para o exterior e parte do dinheiro era para 
o partido e parte para a ONG. E nós recusamos. Daí eles criaram as ONG deles 
que fazem isso. Uma espécie de braço privado para reforçar o partido. Sendo 
que o partido é algo público. 
Nivea – Você poderia dizer que o Cefuria também foi uma dessas ONGs que 
foi buscar dinheiro para jogar no partido? 
Cristina - Ah, com certeza, não tenha a menor dúvida. Faz parte de uma 
estratégia que os partidos adotam. Eles têm as ONGs deles, eles têm a 
militância deles, eles têm os educadores deles. Eles não são ONGs que geraram 
movimentos sociais.  Mas sim que entraram em movimentos para reforçar sua 
imagem e força na proposta de governo. São os vanguardistas, que falam pelos 
movimentos. E puxam conforme a época. Conforme a época não tem nada, 
depois tem dois ou três e já fazem um movimento. 
A ONG Deser é do Bianchini, nosso grande amigo que é secretário da 
Agricultura – eu fui sub-chefe da Casa Civil no governo Richa quando voltei da 
França – e ele era da Emater. E eu brincava com eles: vocês são uma holding 
social. Vocês têm a ONG que é a Deser, vocês têm os sindicatos, o partido que 
é o PT, vocês têm os movimentos, a Confederação dos Trabalhadores da 
Agricultura, Cooperativas... é uma holding! (Entrevista com Cristina e Paulo 
Simião realizada em 27/11/2007) 
 

O alinhamento com o governo ou com o PMDB não foi assumida, mas a vontade 

de manter relações diplomáticas com todos os grupos de todas as tendências ideológicas 

influenciou nos processos de comunicação da Aditepp. Não se usaram, na sua história, 

procedimentos mais combativos ou mais incisivos de comunicação ou mesmo 

mobilização, apesar dos fundadores e educadores estarem inseridos em outros 

movimentos sociais.  Quando questionados sobre a relação com a imprensa entre 1972 e 

1979, os fundadores explicam: 

Paulo - Luis Milage fez através do Milton Maia - fizemos uma reportagem e foi 
uma matéria folclórica de como nós fazíamos bem neste setor. Foi em 76. Nem 
me lembro em que jornal. 
Cristina – Nós sobrevivemos por causa da nossa discrição. Nós fizemos que 
nem a tartaruga. Na época da ditadura nossa proposta não era a favor da 
ditadura, tínhamos que sobreviver na ditadura, fazendo o que dava cadeia -
como realmente deu.   
Nivea – Na verdade vocês faziam o menos barulho possível?  
Cristina – O menos na imprensa possível. Passeata depois das 2h da madrugada 
para ajudar colar cartazes, eu fazia. Para ajudar os estudantes e tal. Eu me 
lembro que uma vez eu fui e na volta eu encontrei um professor de Bíblia do 
Instituto de Religião. Daí eu disfarcei e pensei que ele não ia me reconhecer. 
Daí pensei: se um dia ele me perguntar “o que a senhora estava fazendo às 2h 
da madrugada na rua” eu faço a mesma pergunta pra ele. 

                                                 
82 Fonte: http://www.agenciadenoticias.pr.gov.br/modules/news/article.php?storyid=17001 acessada em 
10/01/08. 
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Então a gente era que nem tartaruga. Ia devagarzinho e quando via algum 
problema, encolhia a cabeça. (Entrevista com Cristina e Paulo Simião realizada 
em 27/11/2007) 

 
Ainda nos anos 1970, a iniciativa de diversificar as frentes de fornecimento de 

serviços - visando sustentabilidade -, atingindo outros públicos – estudantes – fez com 

que a Aditepp se voltasse para a comunicação planejada em forma de campanha 

publicitária. Mas a intenção não era institucional, mesmo que isso construísse alguma 

referência à organização. A idéia era divulgar o novo serviço. 

 
Paulo – Nós organizamos um banco de dados na época, em 76, 77. Para 
angariar fundos e os holandeses financiarem. Então, nós tínhamos alguns 
jornais revistas, temos ainda algumas coleções. Um banco de dados sobre 
educação. De todas as áreas. Há algum tempo até uma empresa de propaganda 
fez alguns outdoors e iam alguns estudantes lá pesquisar.(...) O pessoal ia lá 
pesquisava, tirava xerox, então também era uma forma de democratizar 
informações. E nós divulgamos isso por outdoors. Foi até feito um folder pela 
Múltipla 83 para os estudantes irem lá pesquisar e a gente conseguia tirar um 
dinheirinho com os xerox.  A gente precisava de uma ferramenta de recursos e 
ao mesmo tempo a gente reforçava visibilizar como legal [no sentido de dentro 
da lei]. Nós não tínhamos o que esconder. Nunca foi mascarada a nossa ação. 
(Entrevista com Cristina e Paulo Simião realizada em 27/11/2007) 

 
Nos anos 1980, continuou-se com o processo de comunicação fortemente 

alocado em formatos interpessoais de contato e na produção de materiais de divulgação 

de eventos e cursos, como cartazes e panfletos/folderes. A comunicação mais planejada, 

intencional, nasceu com o boletim Entrebairros, produzido desde 1979 e que parou de 

ser feito em 2005. Além disso, não se pode negar que os eventos realizados também 

eram importantes formas de comunicação do trabalho da Aditepp. Quando questionados 

perguntados sobre a escolha de grupos que seriam assessorados pela organização, o 

casal explica: 

Paulo - Primeiro que a gente não ia se impor nos lugares. Não chegava lá e 
falava “olha nós viemos fazer isso”.  Era assim: um colega que trabalhava num 
lugar e contava para o outro que se interessava e a gente era convidado.  
Cristina – Sempre por indicação. Aliás, as agências de cooperação estranhavam 
e perguntavam: qual é a forma de marketing de vocês? A gente dizia que era o 
próprio trabalho. Mas como a gente não era basista, a gente também fazia 
articulações. A gente convidava vários grupos e fazia encontros coletivos. Para 
eles terem também o sentimento coletivo dos problemas. Perceberem que o 
problema não era deles, era um problema de uma categoria, de um tipo de 
identidade, de um povo.  
Quando tinha equipes com histórias de fracasso na cidade depois de deixar o 
campo, a gente fazia materiais com a ajuda do Paulo Freire em que eles 
descobriam que a história deles era a de muitos, e de tantos milhões de 

                                                 
83 Agência de Publicidade Opus Múltipla. 
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brasileiros. Eles tinham que descobrir que tinha um modelo de governar e um 
modelo político brasileiro que os excluía, ou no qual eles eram prejudicados. 
Isso dá uma sensação de pertencer a esse grupo de não atendidos e pensar: o 
que fazer para sair dessa condição.(...) 
Paulo – E aí também entra a questão de gênero. Da submissão da mulher. A 
mulher sempre faz para ajudar. Mas muitas vezes o que ela faz é sustento, 
porque o marido está desempregado. Então é uma questão de consciência. 
Então a gente fazia grupos de mulheres, depois de homens para discutir essas 
questões. 
Cristina – Há uns 15, 20 anos era muito forte aquela idéia “pobre foi feito pra 
sofrer mesmo”. Ah Deus quis assim!”Isso você encontra na Índia também, nos 
hindus. E nós criamos um livrinho com o Paulo Freire: Provérbios. Ou seja, 
provérbios que reforçam uma ideologia dominante. Então isso para desvelar - 
como diz Paulo Freire – tirar os véus para que eles tenham coragem. Porque 
muitas vezes eles gostam de usar esses versos porque é uma forma de suportar a 
dor. No Nordeste morria uma criança eles diziam: Mais um anjinho no céu. 
Então isso é um processo, precisa ser trabalhado com a metodologia correta. 
Paulo – Por exemplo, a cultura. Nós alugamos uma casa na Visconde de 
Guarapuava porque na Muricy já não tinha espaço para grandes seminários, e lá 
a gente fazia encontros de cultura popular. E daí a gente discutia porque eles 
vieram para a sociedade, reforçava os conhecimentos culturais deles, discutia as 
questões econômicas e políticas por trás de tudo. Então de um lado eles 
mostravam o valor que eles tinham, com o que sabiam, e por outro tomavam 
consciência da situação econômica e política. 
Cristina – Um meio de comunicação que a gente tinha que em 2004 já tinha 24 
anos, era um boletim Entrebairros, que começou em 1979 mimeografado. Aí 
que a gente viu que muitos não sabiam ler, daí que começamos a alfabetização. 
Era semestral, depois passou a ser bimestral. Depois a Lílian ficou responsável. 
Era Entrebairros porque a gente trazia uma grande parte de informações das 
vilas, o que estava acontecendo, o que estavam fazendo em cada uma delas. 
(Entrevista com Cristina e Paulo Simião realizada em 27/11/2007) 
 

 A identidade84 construída pela Aditepp como organização institucionalizada – 

que nasceu institucionalizada - acaba perpassando muito a identidade dos seus 

fundadores e do grupo de associados. Como boa parte deles é intelectual, muitas vezes 

acadêmico e que não faz parte ou não participa ativamente das questões/lutas das 

comunidades ou movimentos, é interessante observar processos discursivos voltados 

para a visão de serem diferentes dos beneficiários. Um cartaz utilizado pela Aditepp e 

que está exposto atualmente na sala de reuniões é emblemático dessa caracterização. 

Sua mensagem diz: “Aditepp: ajudando o povo a usar a cabeça”. Em outras situações, 

como no livro “O pulo do sapo”, de Daniel Simião, nota-se expressões como “(...) Uma 

transformação que não depende de nós, mas da ação de sujeitos que, como os que dão 

corpo e sentido a esse texto, merecem respeito e admiração por terem coragem de 
                                                 
84 Ainda para Margarida Kunsch, identidade, mesmo sendo comum seu uso como sinônimo é diferente de 
imagem: “(...) a identidade corporativa refere-se aos valores básicos e às características atribuídas às 
organizações pelos seus públicos internos e externos. Além do que ela é e faz, a identidade corporativa se 
origina de três níveis  de comunicação: o que a organização diz, o que ela realmente faz e o que dizem e 
acham dela seus públicos”. (KUNSCH, 2003, p.172) 
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realizar pequenas mudanças no mundo, mas grandes revoluções em suas vidas”85. Não 

se quer aqui e nem é o nosso propósito analisar processos discursivos da equipe 

Aditepp, mas como na pesquisa essa característica ficou evidente e pode ser um dos 

elementos que nos ajudará a compreender os processos de comunicação da organização, 

ela deve ser levada em conta. Até porque, assim como a autora obteve essa percepção, 

os grupos beneficiários da organização ou mesmo os públicos que interagem com ela 

podem ter sido sensibilizados por essa maneira de ver as relações e intercâmbios 

realizados no trabalho cotidiano. Essas podem ser características identitárias de gestão e 

de posicionamento frente aos públicos que acabam moldando os processos de 

comunicação e as escolhas das estratégias necessárias, quando estas são conscientes. 

 Os materiais pedagógicos produzidos para alfabetização ou para outro curso 

específico foram criados e gestados pela equipe Aditepp que em um tempo reunia 

somente intelectuais e um pouco mais tarde tinha integrantes dos movimentos com os 

quais a Aditepp já tinha trabalhado e que, de alguma maneira, haviam se destacado. 

Quando Cristina e Paulo, em 1982, voltaram de sua revisão86, decidiram que 
não era mais possível apresentar programas feitos, não se podia condicionar as 
pessoas a optar pela alfabetização. E mais do que no período anterior, decidiram 
procurar com mais afinco as pessoas que, nos bairros, tivessem um papel mais 
marcante. O trabalho com “intelectuais” deveria ser francamente limitado e a 
equipe deveria ser composta, de preferência, por pessoas vindas dos bairros. 
Com essas pessoas seriam analisados os problemas dos bairros e a partir daí 
formular planos para a busca de soluções em que ‘trabalhar em conjunto’ fosse 
a característica principal (JANSEN, 1987, p. 16). 

 
Cristina corrobora: 

 
Nós tivemos mais de 20 homens e mulheres que passaram a integrar a equipe 
pedagógica nossa. Eles se tornaram educadores. Eles têm vínculo empregatício 
e tudo. O Valdir começou como motorista, hoje é educador popular. Então a 
gente cria uma relação que realmente o setor popular pode ser sujeito sim.(...) 
Nós coordenamos durante anos a Secretaria Nacional da Rede de Ação de 
Apoio às Alfabetizadoras do Brasil que ganhou um prêmio na Bélgica – 
levamos a metodologia para a Universidade de Bruxelas, recebemos o prêmio 
do Primeiro Ministro belga. Nós éramos representantes da sociedade civil, tinha 
das universidades. Então quando chamavam para um seminário em Brasília eu 
dizia: “não vou, vai Ana Pereira da Silva”, afinal foi ela que eu alfabetizei e 
dava um show. (Entrevista com Cristina e Paulo Simião realizada em 
27/11/2007) 

 

                                                 
85 SIMIÃO, Daniel S. O pulo do sapo. Gênero e a conquista da cidadania em grupos populares. Curitiba, 
Expoente, 2000. 
86 Um ano em que o casal morou na França para fazer o doutorado. 
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  Até então os materiais não eram feitos com a participação dos integrantes dos 

movimentos a serem trabalhados. Eram produzidos pela equipe pedagógica para os 

grupos ou pela equipe de Paulo Freire87, quando esta ajudava. 

Cristina - Tem uma apostila de alfabetização que demorou quase um ano para 
fazer. A equipe do Paulo Freire vinha de SP, iam 20 pessoas contratadas para as 
favelas faziam as pesquisas participantes. Daí quando voltava falava do que 
tinha visto e anotava. Não anotava na frente das pessoas. (Entrevista com 
Cristina e Paulo Simião realizada em 27/11/2007) 
 

 Em algumas situações podemos entender o processo de construção dos 

materiais pedagógicos como sendo realizado pelas equipes da Aditepp somente, sem um 

fazer em conjunto, contrariando o próprio conselho de Paulo Freire de que: 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 
aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 
educação ou da ação política. (...) Nosso papel não é falar ao povo sobre nossa 
visão de mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a 
nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão do mundo, que se 
manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em 
que se constitui (FREIRE, 2005, p. 100). 

  

Nos anos 1980, os trabalhos se intensificaram no estímulo ao protagonismo 

popular com as compras comunitárias. E as publicações continuaram a ser elaboradas 

pela equipe Aditepp, que mesclava educadores acadêmicos com lideranças de grupos 

atendidos. 

A reunião é sobre o texto para um novo caderno para o curso de alfabetização 
nos bairros. O caderno é a continuação da história de “Fátima”, a personagem 
principal dos cadernos anteriores, uma mulher que sai do interior com sua 
família para ir morar na cidade. Os sete educadores da equipe permanente da 
Aditepp tem diante de si longas listas de palavras-chave: palavras anotadas, nos 
últimos meses, relativas ao tema do novo caderno. Um primeiro trabalho de 
longas entrevistas e discussões, além de visitas pessoais aos participantes dos 
cursos já foi realizado. O objetivo: captar as histórias pessoais dos cursistas 
(JANSEN, 1987, p. 4). 
 

Em 1990 os principais projetos se focaram em geração de renda e continuou-se 

com os fóruns de discussão sobre gênero. Os materiais de apoio também eram 

produzidos pela equipe de educadores da Aditepp. 

A numerosa lista de publicações construídas pela equipe Aditepp levou a cabo a 

utilização de referenciais muito comuns para as comunidades a que se destinavam tanto 

na alfabetização, na reflexão sobre eleições ou mesmo nas coordenadas de conteúdos 

sobre Liderança Popular. Por terem se constituído basicamente pela equipe e ficarem 

                                                 
87 Instituto Paulo Freire: http://www.paulofreire.org/. 
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disponíveis até os dias atuais para out ros grupos utilizarem-se delas, podemos entender 

que essas publicações servem, de maneira indireta, como uma forma de comunicação 

institucional. Não foram poucas as vezes que ouvi em conversas informais ou mesmo na 

participação no Fórum de Homens e Mulheres88 a expressão “os materiais que a 

Aditepp tem”, ou “tem uns cadernos que a Aditepp fez que falam sobre isso”.  

                                                 
88 XVII Fórum de Homens e Mulheres – 24 de novembro de 2007. 
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1.1.1 Boletim Entrebairros 

 
Ilustração 1 - Boletim Entrebairros 
 

Em 1979, o Boletim Entrebairros foi criado. Não se teve acesso às primeiras 

publicações89, somente às últimas, editadas até o ano de 2005.  

As últimas edições do boletim traziam notícias produzidas pela equipe Aditepp, 

que assina o editorial e tem na comunicação, redação e diagramação a jornalista Lílian 

Romão, apontando a parceria com a Ciranda na confecção dos últimos boletins.  

Ele reúne artigos de opinião dos fundadores90, notícias dos projetos de geração 

de renda que acontecem nos bairros, perfil de lideranças comunitárias, agenda dos 

eventos populares, feiras e avaliações sobre processos encaminhados. O boletim possuía 

claro caráter institucional, fazendo ainda publicidade das publicações e materiais 

                                                 
89 Como já falado, o material da Aditepp não está organizado ou arquivado. No que se pôde verificar nas 
estantes onde o material se encontra, não há arquivos com exemplares dos Entrebairros iniciais. 
90 Um deles assinado por Cristina Simião era uma crítica aberta ao governo de Lula, o que nos leva a 
questionar o posicionamento apartidário. 
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pedagógicos e de reflexão produzidos pela equipe Aditepp, assim como do brinquedo 

pedagógico Tiptepp. Essa característica mais institucional – tendo como público-alvo a 

sociedade/opinião pública - foi buscada quando em 2004 a Aditepp (leia-se o casal 

fundador) decidiu investir em divulgação institucional de maneira planejada. 

Cristina – Então a gente sempre trabalhou gerando conhecimento, mas na 
verdade o processo de comunicação concebido como mídia nunca foi nosso 
forte. 
Nivea – Vocês nunca então tiveram uma ação em relação a imprensa? 
Cristina - Só quando nós contratamos a Ciranda há uns três, quatro anos. A 
Lílian, aliás foi a única que preenche todas as características e que captou 
realmente essa nossa proposta. Nós demoramos uns cinco anos tentando colocar 
pessoas no nosso lugar, mas nenhuma captava a essência. Não tinha jeito. 
Primeiro chamamos a Tereza Urban91 – para dar assessoria só, mas vimos que 
não era o caso. Daí ligamos para a Ciranda e pedi alguém que faça um contrato 
para cuidar de Mídia. Isso em 2001, 2002. Daí fizemos um contrato. 
Nivea – Por que vocês resolveram ir à mídia agora? 
Cristina - Porque teve uma avaliadora nossa de São Paulo que fez uma 
avaliação dos 30 anos da Aditepp e sugeriu um trabalho de mídia.(...) 
A mídia começou a ser pensada depois de 2000. Porque a nossa preocupação 
não era tanto de difundir, como se tivesse um produto que a gente quisesse 
vender. Era um trabalho de base, de reflexão, de ajudar os grupos. À medida 
que isso vai acontecendo, vai sendo divulgado e você vai respondendo a essa 
demanda. Tanto que a gente encontra gente que fez um curso há 20 anos 
conosco e está aí trabalhando na área. Então em cada encontro tem um 
multiplicador, que vem , vai, traz outro. (Entrevista com Cristina e Paulo 
Simião realizada em 27/11/2007) 

 
 Além das publicações e do boletim Entrebairros, antes de 2006 há também a 

produção de folderes institucionais. Datam de 2004 os dois a que a pesquisadora teve 

acesso. Esses materiais oferecem os serviços de assessoria da Aditepp e um deles 

contém cronograma de cursos e eventos (Ilust. 2) a serem realizados no ano. Mesmo 

sendo simples – um A4 dobrado duas vezes com 4 cores frente e verso - neles também 

figuram algumas publicações produzidas pela Aditepp e um selo sobre o Tiptepp. 

                                                 
91 Jornalista paranaense envolvida há anos com as questões ambientais e sociais. 
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Ilustração 2 - folderes Aditepp 
 

  Cabe ser citado também o esforço de comunicação realizado para promover e 

vender o Tiptepp. Não foi encontrado folder de divulgação comercial do produto, mas 

um livrinho de apresentação que incluía sugestões de utilização pedagógica do 

brinquedo. O material com bom acabamento tanto de papel quanto de cores utilizadas é 

intitulado “Caderno Pedagógico” e possui assinatura das pessoas que participaram da 

sua criação. Essa característica mostra que o material não é visto pelos seus criadores 

como “vendedor” do produto e sim como mais um suporte pedagógico para os produtos 

Aditepp. 

 
Ilustração 3 - Caderno Pedagógico Tiptepp 
 

Na entrada para os anos 2000 percebe-se que a Aditepp - como vem sendo 

constituída e mesmo a partir da necessidade de sua sustentabilidade - precisa repensar o 
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seu papel no contexto político-social brasileiro e da demanda da cidade de Curitiba. Os 

processos de comunicação com intenção de serem planejados e formatados de maneira 

institucional começaram a ser pensados em meio a essa reavaliação. É como se a 

comunicação institucional pudesse, então, salvar a organização já que o processo 

interpessoal utilizado com freqüência nos anos anteriores não está mais dando conta de 

trabalhar tanto a demanda por trabalhos na área de educação popular quanto encontrar 

financiamentos. É nessa crise que a jornalista Lílian Romão é chamada e que a parceria 

com a Ciranda se realiza. Lílian explica quais as intenções dos fundadores com seu 

trabalho: 

Lílian - Eu acho que tinha um viés [de divulgação] na sociedade.  
Nivea – opinião pública? 
Lílian - É. Não só as estratégicas da comunicação da Aditepp com seu público, 
mas se tornar conhecida para outros públicos que não estão nesse meio 
relacionado a Aditepp – onde ela sempre foi conhecida e reconhecida. 
Aí faziam folderes e eram convidados jornalistas para virem aqui. Eles vinham 
conhecer a Aditepp, conversar com as pessoas, saber um pouco da história, e se 
eles se interessavam e quisessem fazer matéria eles podiam ir direto nos grupos, 
nas comunidades. (entrevista de Lílian Romão, em 10/01/08) 

 

É possível também que esse olhar mais voltado para a comunicação venha da 

influência da proximidade com a Ciranda e seu trabalho. Foram traçadas então, a partir 

de um plano de comunicação organizado pela jornalista – que a princípio tinha sido 

chamada para essa tarefa específica – algumas linhas de comunicação, entre elas a 

criação do site institucional e do banco de dados de e-mails para contatos dirigidos. Só 

que o problema da sustentabilidade acabou sendo maior e a jornalista ficou responsável 

pela criação e apresentação de projetos que a Aditepp poderia desenvolver com 

instituição. Mudando, assim, de uma função específica de comunicação para 

angariadora de verbas por meio da aprovação de projetos. É neste ponto que passamos a 

avaliar o que restou nos anos de 2006 e 2007 das estratégias de comunicação da 

Aditepp.  

 Na atualidade a Aditepp, por meio dos dois educadores, Valdir de Oliveira e 

Claudinei Costa, tem trabalhado com as famílias de crianças e adolescentes 

beneficiárias dos projetos da Ciranda. A Aditepp é organização contratada pela Ciranda 

para realizar atividades com os familiares das crianças e adolescentes de projetos como 

o Catavento. Lílian explica essa relação: 

Existe muita coisa condensada, feita junto, entre Ciranda e Aditepp. Na época, 
tinha um interesse da Aditepp em envolver o seu trabalho à criança. E na 
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Ciranda tinha o interesse de trabalhar mais na comunidade. Então eram 
interesses complementares. (entrevista de Lílian Romão, em 10/01/08) 
 

 Fora essa inserção nos projetos da Ciranda, nenhum outro projeto foi aprovado 

nestes dois últimos anos especificamente pela Aditepp. Os eventos realizados todos os 

anos como os Fóruns de Mulheres, de Homens e de Homens e Mulheres continuam a 

acontecer, mas não está claro o público a ser atingido. O XVII Fórum de Homens e 

Mulheres, que aconteceu no dia 24 de novembro de 2007, acompanhado pela autora, 

reuniu em torno de 20 pessoas que discutiram durante 3 horas o papel da família atual. 

Entre os participantes havia lideranças comunitárias, um dos fundadores, representante 

da prefeitura (Fundação de Ação Social), profissionais que trabalham com recuperação 

de usuários de drogas, educadores que faziam alguns dos trabalhos da Aditepp em 

outros anos, lideranças acadêmicas e pessoas que ouviram falar da Aditepp por amigos e 

parentes e que gostariam de conhecer a instituição, entre outros. A divulgação do fórum 

foi feita por meio de cartazes pendurados na própria instituição, por e-mail e por 

ligações telefônicas. Notou-se que o grupo estava reunido pela primeira vez e que as 

motivações de cada um que ali estava eram variadas. O Fórum consistiu numa 

apresentação em duplas92 sobre as famílias a que cada um pertence, depois uma mini-

palestra feita por uma socióloga sobre os tipos de famílias no decorrer da história e um 

debate em sub-grupos sobre o papel da família. As discussões realizaram-se em nível 

superficial até pela falta de intimidade dos participantes e a sistematização dos trabalhos 

foi feita mais tarde, segundo Lílian, ficando à disposição somente da equipe Aditepp. 

 O que se pode avaliar da instituição nesses meses, incluindo o evento observado 

e as visitas realizadas, é que ela passa por um momento de reposicionamento e que essa 

responsabilidade de repensar os processos identitários e a nova missão – que se adeqüe 

às demandas atuais – está em sua grande parte a cargo da coordenadora institucional. 

 A história da Aditepp a coloca como um ícone na educação popular do Estado 

do Paraná entre os envolvidos com a área social há algum tempo, mas essa imagem não 

está podendo ser mantida no momento. Aquele viço e motivação que existia em meio a 

dezenas de projetos se perdeu dando lugar a um momento de estagnação, no qual 

somente algumas prerrogativas são mantidas. A comunicação atual sofre com a mesma 

falta de direcionamento, como veremos.  

 

                                                 
92 Pessoas dividiram-se em duplas e cada um apresentava o colega para o grupo maior a partir das suas 
relações familiares. 
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1.2 Os públicos da Aditepp 

Entre os públicos atuais que podemos citar estão as lideranças comunitárias mais 

antigas e mobilizadores da área social como os que mantêm a imagem da Aditepp dos 

anos 1970, 1980 e 1990. Esses públicos sabem o que a Aditepp foi e a vêem como 

organização que muito fez e que poderá fazer mais no âmbito da Educação Popular. 

Outro público que podemos ver como possível de ser atingido é a imprensa. A 

Aditepp “pega carona” nas realizações da Ciranda – das quais participa – e têm sua 

marca e mesmo atuações divulgadas nos boletins que a Ciranda envia à imprensa. 

Há ainda os que desconhecem a Aditepp e, por algum motivo, desejam conhecer. 

Entre esse público estão os que acessam o site da internet ou que visitam a organização 

na sede. Um exemplo desse público está em boa parte dos participantes do XVII Fórum 

de Homens e Mulheres que foi motivado por telefonema, e-mail e, principalmente por 

contatos interpessoais com conhecidos que convidavam a ir, naquele sábado, partic ipar 

das discussões. Um exemplo desse público é a auxiliar de enfermagem Rosemilda da 

Silva Ramos. Ela pediu dispensa do trabalho no hospital para participar. Veio por 

intermédio da sua cunhada que trabalhou na Aditepp e conhece o trabalho realizado 

com familiares de crianças do projeto Catavento em Almirante Tamandaré, cidade da 

região metropolitana de Curitiba. Rosemilda foi informada por telefone também do 

evento depois que fez uma visita à sede. Ela via no Fórum uma maneira de buscar 

conhecimento para trabalhar com famílias da Igreja Quadrangular da qual faz parte. 

Para ela, é possível mudar algumas coisas no modo de vida buscando conhecimento. 

“As pessoas podem nascer pobres, mas podem ser diferentes. Tem gente que se 

acomoda na miséria. A gente só aprende indo atrás, se informando, participando”93. 

Rosemilda parece ser um exemplo do público que a Aditepp ainda possui devido à sua 

imagem construída pelo contato interpessoal realizado durante sua história. 

 

1.3  A comunicação interna  

A comunicação interna ou entre os colaboradores é prioritariamente interpessoal. 

Como a equipe é pequena – reúne 4 pessoas – e elas estão quase sempre no mesmo 

ambiente físico, as trocas de informações acontecem a partir das relações pessoais.  

A presença no mesmo ambiente da equipe da Ciranda faz com que a equipe Aditepp 

acabe fazendo parte, em alguns momentos, dos processos de comunicação interna 

                                                 
93 Entrevista fornecida em 24/11/07 
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realizados pela Ciranda. O que se percebe é que em alguns momentos a equipe da 

Aditepp participa ativamente da equipe Ciranda e em outros não. Dos três eventos que a 

autora participou realizados pela Ciranda, dois tiveram a presença ativa dos educadores 

da Aditepp. O Fórum de Jovens em Paranaguá e a Confraternização na Unidade 

Feminina Joana Richa contaram com o suporte dos dois educadores da Aditepp tanto na 

organização quanto nas atividades realizadas. 

Não foram identificadas estratégias planejadas ou direcionadas de comunicação 

interna como impressos periódicos ou informativos eletrônicos. A comunicação interna 

se dá prioritariamente por telefone ou face a face. 

Havia no depósito/biblioteca da Aditepp, numa das estantes, um mural com título: 

Cirantepp. A idéia, que deveria servir para comunicação interna dos integrantes da 

Ciranda e da Aditepp não foi adiante por, segundo Lílian, ter sido “muito brincadeira”. 

Na reunião de planejamento da Ciranda, que aconteceu na primeira semana de 2008 

foi citado o mural Cirantepp como uma opção para que alguns processos sejam 

informados ao restante da equipe da Ciranda. Mas essa sugestão não teve resposta 

afirmativa do restante da equipe. 

 

1.4  A comunicação interpessoal e a dirigida 

Dentre as estratégias de comunicação interpessoais, como visto no Capítulo II estão 

aqueles processos cotidianos de relacionamento que, em si, não possuem 

intencionalidade de comunicar, contudo, passam informações. Os contatos pessoais nas 

comunidades atendidas pelos educadores da Aditepp e os que são realizados por 

telefone são as grandes ferramentas de comunicação utilizadas pela Aditepp na 

atualidade. As informações, agendamento e convites de eventos são realizados em sua 

maioria a partir do contato interpessoal. 

O que se avalia é que por ser natural, demandar menos planejamento – e por 

conseqüência não precisar de um profissional que a direcione – esse tipo de 

comunicação faz a sustentação básica das relações da Aditepp com seus públicos 

externos, principalmente seus beneficiários na atualidade. Mas torna-se importante vê- la 

com a motriz dos contatos hoje realizados. Isso pode se confirmar do ponto de vista 

teórico: 

Opção relevante, ainda costumeiramente subestimada nos planejamentos, é a 
comunicação direta. Possuidora de alta eficiência por ajustar de maneira 
imediata a comunicação às características dos interlocutores, refere-se ao 
contato personalizado, geralmente do tipo face a face, que inclui atendimento, 
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interação pela Internet, debates, relações com o público interno, audiências 
públicas, reuniões, apresentações, grupos de trabalho, fóruns e similares. Sua 
característica principal é permitir facilidade de interação, troca de informações, 
influência mútua e maior capacidade de compreensão, Por meio dela as pessoas 
têm maior oportunidade de tirar dúvidas, obter esclarecimentos adicionais, 
resolver questões específicas, estabelecer laços de confiança (DUARTE, 2007, 
p.66). 

 

Como comunicação dirigida existente foram identificados os cartazes, e-mails e 

o site na internet. Margarida Kusch (2003, p. 187) explica: 

Na comunicação dirigida, o emissor, dirigindo-se a um receptor (público) 
restrito e determinado, usa, além disso, um código (linguagem) adequado a ele, 
facilmente decifrável por ele. Transmitida de forma apropriada, a mensagem 
tem também um retorno (feedback) apropriado, tornando-se eficiente. 
 

Os cartazes podem ser considerados veículos de comunicação dirigida por serem 

afixados em ambientes da própria Aditepp e em lugares em que a organização age. Não 

são cartazes que possuem a intenção de sensibilizar o cidadão comum – sociedade - mas 

de comunicar aos grupos que já conhecem de alguma maneira a Aditepp e freqüentam a 

sede. O XVII Fórum de Homens e Mulheres foi divulgado por cartaz alocado na entrada 

da sede. Era um cartaz impresso em uma cor, em tamanho A4 com as mesmas 

informações enviadas por e-mail. 

Os e-mails também são formas dirigidas de comunicação escrita, como 

Margarida Kunsch94 atesta. A partir deles, os contatos, convites e divulgações de 

eventos são realizados.  

O site na Internet95 é hoje a única fonte de comunicação institucional com a 

opinião pública ou sociedade, pessoas que queiram saber sobre a organização. A 

construção dele fez parte das iniciativas de busca por uma comunicação planejada, em 

2000. Hoje o site está visivelmente desatualizado. 

                                                 
94 Kusch , M. 2003, p.187 
95 A página foi checada a última vez em 12/01/08. 
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Ilustração 4 - página inicial site Aditepp 

 

A página inicial mostra uma lista de notícias, sendo a seção que pode ser 

considerada como um pouco mais atualizada, pois contém na sua última notícia o cartaz 

do XVII Fórum Interestadual de Homens e Mulheres que aconteceu em 24 de novembro 

de 2007. Era hora de já termos os resultados das discussões acontecidas no Fórum na 

página. Essa falta de atualização acaba sendo prejudicial para a imagem institucional da 

Aditepp, como confirma Utsunomiya (2007, p. 320): 

O cuidado na atualização de um site da instituição, além de ser importante na 
construção e preservação da imagem, é uma forma de manter diálogo constante 
com os públicos de interesse. E dispor de tópicos de interesse nas páginas da 
internet é imprescindível para continuar a ser ouvido.  

As outras áreas do site incluem projeto de plano de ação para o triênio 2002 a 

2005 (com representação espacial e sem atualização posterior), fórum de debates – onde 

a última contribuição data de 2005, explicação institucional sobre as áreas de atuação da 

Aditepp, página de contato, enquete – somente resultado de uma pergunta, agenda de 

eventos sem eventos cadastrados, banner do Tiptepp96. A enquete do site traz um 

resultado interessante: pergunta-se como ficou sabendo da Aditepp: 34% já leu 

publicações da Aditepp, 36% ouviu falar por terceiros, 7% é beneficiário dos programas 

da Aditepp e 7% já usou os serviços da Aditepp. A enquete não possui data e não diz o 

número de pessoas que respondeu, mas dá pistas de como a comunicação era vista até 

2000 por não incluir outras formas de opções de divulgação institucional da Aditepp. O 

                                                 
96 Há um link chamado Tiptepp que está quebrado, há erro quando clicado. 
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que foi percebido na observação está sendo corroborado pela enquete, ainda que não se 

tenha dados concretos sobre a credibilidade de tal enquete. 

Há também links para dois programas: geração de renda e cidadania participativa 

que não entram em outras páginas e nem mostram página de erro. Na seção 

organograma mostra-se um gráfico sobre as funções desempenhadas pelas instâncias 

que formam a Aditepp e embaixo uma lista dos nomes de educadores e dos 

coordenadores. Interessante neste organograma é a função de servente e de motorista, e 

na última “caixa”, como se estivesse abaixo do servente e do motorista está o texto: elos 

com as bases populares. Na ponta do alto do organograma situa-se a assembléia. Como 

conversado com Lílian, esse organograma ou mesmo a equipe não está em ação no 

momento. Não existe na prática. Mas a importância dada a essa organização espacial em 

pirâmide dá sinais de como são vistas as relações internas e com os públicos 

beneficiários. Em formato vertical, o contato com os grupos atendidos pela organização 

situam-se embaixo, na base. 

Há ainda seção que mostra algumas publicações com preços e o link para 

compra via site, uma seção de links onde se encontra um único caminho para o jornal 

Gazeta do Povo 97. Na seção download consta somente o projeto de lei da Economia 

Solidária. 

A página ainda possui a versão em inglês das mesmas áreas. 

A partir da análise do site da instituição, fica claro que os processos de 

comunicação ficaram num segundo plano. O site possui dezenas de possibilidades de 

interação com seus diversos públicos e, pelo que se pode ver, foi pensado em ser 

ambiente de troca de informação, pois tanto os textos/notícias colocados na página 

principal como o fórum ou a enquete, como formatos de navegabilidade, privilegiam a 

possibilidade de envio de comentários. Mas eles não são usados pela clara evidência da 

página estar com aparência de “abandonada”. 

Pode-se notar que processos de comunicação dirigida na atualidade da Aditepp 

não estão sendo gerenciados de maneira a trazer resultados em construção de imagem 

positiva institucional, mas como formas de realizar o que a demanda das atividades 

exige de contatos. Porque para construir e manter uma imagem institucional positiva é 

necessário trabalhar com estratégias de comunicação planejadas. Como Margarida 

Kunsch (2007, p.296) coloca: 

                                                 
97 E apresenta o jornal como “um dos principais jornais do estado do Paraná”. A Gazeta do Povo é o 
jornal mais vendido da capital e possui linha editorial conservadora. 
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Entre outros fatores, o sucesso dessas entidades está relacionado com as 
estratégias de comunicação adotadas. No âmbito de uma sociedade cada vez 
mais complexa, reserva-se à comunicação um papel de crescente importância 
nas organizações que procuram trilhar o caminho da modernidade. Os 
movimentos sociais e as comunidades têm de orientar-se por uma política que 
privilegie o estabelecimento de canais efetivos de ligação com os diferentes 
setores da sociedade, abrindo caminhos para sua efetiva mobilização e 
articulação. A comunicação deve constituir-se em uma estratégia nessa direção, 
agregando valores, facilitando processos interativos e viabilizando as 
necessárias mediações. 

 

1.5 Comunicação alternativa 

A comunicação alternativa da maneira como colocamos no Capítulo II a que se 

constrói de maneira ‘alternativa’ aos procedimentos formais de comunicação (campanha 

publicitária, rádio, outdoor) e à grande imprensa não foi identificada na atualidade. Não 

foram encontrados na Aditepp, durante a observação participante e na consulta aos 

documentos históricos, formatos de comunicação alternativa utilizados para comunicar 

à sociedade ou mesmo aos públicos-alvo, posicionamentos institucionais. Como 

Peruzzo (1998, p.115) explica, os instrumentos alternativos eram vinculados a prática 

de movimentos coletivos, retratando momentos de um processo democrático inerente 

aos formatos diferentes da chamada grande imprensa. Seguindo esse conceito, não se 

encontraram instrumentos que significassem um opção ao que é mostrado na grande 

imprensa, nem um intuito de atingir os públicos beneficiários por meio de instrumentos 

alternativos. Não foi identificada relação alternativa consciente com os públicos tanto 

beneficiários quanto os demais. 

Essa característica deve decorrer de razões pontuais: a organização, principalmente 

na visão dos fundadores que até o momento estão na liderança, não se posicionou numa 

ação a evitar ou confrontar a grande imprensa. Não foram realizados trabalhos formais 

para participar das pautas, mas também não foram trabalhadas processos reativos, ou 

alternativos, ao que a imprensa colocava. Prova disso é, na entrevista concedida, a 

identificação de que tinha saído em um jornal uma matéria ‘folclórica’ sobre o trabalho 

desenvolvido pela organização nos anos 1970. Essa matéria foi classificada como 

“folclórica” dando exata expressão de que não correspondia à abrangência do que 

organização fazia. Por outro lado, a publicação dessa matéria não estimulou uma 

“resposta” mais adequada por parte da organização. Isto é, houve uma comunicação na 

imprensa que não se aproximou do que realmente a organização fazia, mas isso não 

motivou uma comunicação alternativa àquela.  
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Outra constatação da ausência de comunicação alternativa na organização é a 

aceitação de ajuda de agências publicitárias como quando queriam divulgar o serviço de 

arquivo e xerox que ofereciam nos anos 1980. A história da organização mostra, assim, 

que não há problemas (ideológicos) em se utilizar dos serviços de parceiros do mercado 

– agências de publicidade.  

 Uma terceira constatação para a ausência de estratégias alternativas de 

comunicação na Aditepp é a atual proximidade com a Ciranda. Como o trabalho da 

Ciranda é prioritariamente desenvolvido com a grande imprensa, não há motivo para se 

afastar desses meios, nem preconceitos em relação à abordagem realizada por jornalistas 

em matérias que porventura saiam em jornais, rádio ou tevê hoje. Neste enfoque pode-

se explicar os motivos pelos quais procedimentos alternativos de comunicação não 

foram desenvolvidos na organização. Hoje não é necessário impor uma comunicação 

que seja alternativa à vigente já que é possível conseguir espaço nos meios de 

comunicação de massa. 

 

1.6  Comunicação com a Imprensa 

A comunicação institucional desenvolvida tendo a imprensa como público-alvo 

e, de maneira indireta, a sociedade, hoje é realizada via Ciranda. Como Lílian explica: 

“Está sendo feita em parceria com a Ciranda. O último evento, o XVII Fórum de 

Homens e Mulheres, foi enviado para a imprensa”98. 

A Aditepp como organização desvinculada da Ciranda não possui procedimento 

formal de assessoria de imprensa. Esse posicionamento se explica também a partir do 

contexto em que a organização caminha. Na sua história não foi priorizada a 

comunicação com a imprensa pelo simples motivo dessa não ser uma estratégia 

inteligente para quem queria fazer o menor barulho possível na época da ditadura. Por 

outro lado, a comunicação como processo estratégico também não fez parte dos planos 

da organização nas décadas de 1980 e 1990, somente em 2000 sendo vista, a partir da 

sugestão de uma avaliadora, como algo importante a ser pensado. 

E na atualidade, mesmo estando próxima de uma organização que detém as 

técnicas para montar estratégias de comunicação com a imprensa, não há claramente o 

que divulgar. A instituição está passando por um momento de repensar e se reposicionar 

                                                 
98 Entrevista fornecida em 10/01/08 
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quanto a sua missão e papel social. Assim, não tem como se posicionar do ponto de 

vista do que comunicar.  

O nome Aditepp tem sido visto em boletins que a Ciranda envia aos jornalistas 

nos seus procedimentos de comunicação dirigida a esse público. E nesse contexto, 

manter o site desatualizado é algo grave para a construção da imagem da instituição 

frente a esse público, visto que jornalistas, de maneira geral, buscam as primeiras 

informações para se construir reportagens nos sites das organizações. 

 

1.7 As estratégias de comunicação na Aditepp 

O estudo das estratégias de comunicação utilizadas pela Aditepp mostram que 

hoje é feito o mínimo possível do ponto de vista de comunicação. Vê-se também que 

essa opção por não planejar a comunicação como procedimento estratégico ou mesmo 

não lançar mão de outras formas de processos comunicativos está ligada 

intrinsecamente à falta de verbas para a sustentabilidade e sobrevivência da 

organização. É muito comum e freqüente a comunicação ficar em planos posteriores 

quando o que está em jogo é a manutenção das atividades da organização e essa ação 

muitas vezes não é consciente. Wendhausen (2007, p.330) identificou situação parecida 

nas ONGs do Canal Comunitário de Porto Alegre: 

Não encontramos uma administração profissional do processo de comunicação 
nessas ONGs. As ações de comunicação tendiam a ser definidas à medida que 
os problemas apareciam, o que se revelou em função da ênfase dada nas falas 
sobre a necessidade de implementação de instrumentos de comunicação e na 
ausência de planejamento. As políticas de comunicação apresentavam uma 
propensão a informalidade que era construída com base em um espír ito de 
solidariedade, participação e em outros valores advindos da própria causa pela 
qual se lutava.(...) Verificamos que a carência de recursos(...) faziam com que 
suas ações fossem mais lentas e não-sistemáticas. 

 

A falta de atenção a essa área, como vimos, decorre também da impossibilidade 

dos seus componentes dedicarem tempo à atualização do site, por exemplo, já que seus 

esforços estão se dando na direção da realização das já poucas atividades a que se 

propõem, do que é foco de atuação da organização (mesmo que este não esteja claro). 

Por esse motivo, o arquivo de materiais (biblioteca), o site e outras iniciativas de 

comunicação ficarão para depois. 

  
2 Cefuria – Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 
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Como as outras organizações estudadas, o Cefuria possui uma história de 

relacionamento com as estratégias de comunicação que foi se alterando no decorrer dos 

anos. Contudo, nota-se que essas alterações não foram radicais e ainda espelham 

fortemente a identidade da organização e seu posicionamento ideológico. A sempre 

presente visão crítica e o questionamento constante da equipe sobre as atividades 

realizadas ou mesmo sobre a caminhada feita utiliza-se de estratégias de comunicação 

para ser colocada na mesa. É evidente a relação nada amistosa com os me ios de 

comunicação de massa, mas isso não é colocado como unanimidade. Para uns a 

imprensa mente sempre, para outros há exceções, mesmo sabendo que ela é da elite 

mesmo e por isso vai defender seu ponto de vista. Por ter uma posição mais combativa e 

estar sempre ao lado dos movimentos reivindicatórios, a equipe do Cefuria consegue 

discernir quando as notícias que saem nos veículos de massa estão sendo fiéis ao fato ou 

quando há clara manipulação. Talvez por esse motivo, que a imprensa – como parceiro - 

seja vista com desconfiança até os dias de hoje.  

 

2.1  Breve história das estratégias de comunicação utilizadas antes de 2006 

O Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo possui na sua caminhada forte 

interesse na capacitação em comunicação e na disseminação e estímulo à reflexão sobre 

o contexto social brasileiro. A equipe que fundou o Cefuria já entendia como 

prerrogativa básica que desenvolver um trabalho voltado para a conscientização e 

leitura crítica dos processos sociais era fundamental ao trabalho de formação. Tanto que 

o documento construído na sua pré-fundação já traçava uma atuação voltada para 

processos de comunicação:  

A classe dominante tem os seus laboratórios – as suas fábricas de produzir 
idéias, linguagem, mitos, crenças, que criam todo um sistema de valores, 
representações ideológicas que escondem as realidades da exploração e da 
injustiça social; e os instrumentos para sua difusão, isto é, os sistemas de 
informação e educação (as universidades, os centros de pesquisa, as escolas, o 
rádio, a televisão, até o cinema.) (DOCUMENTO DE DISCUSSÃO..., 2006, 
p.23). 

  
Esse documento deixa clara a opinião dos seus componentes quanto a atuação da 

grande imprensa. Para eles, a grande imprensa – rádio, televisão e cinema – era 

ferramental das elites, logo a comunicação alternativa era a saída para que processos 

críticos fossem desenvolvidos com os grupos assessorados pelo Cefuria. Assim a equipe 

do Cefuria, na sua história, foi também promotora e construtora de materiais de 

comunicação para os movimentos com que se relacionavam. Importante ressaltar que 
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esses panfletos, folhetos ou mesmo apresentações e cursos eram elaborados em 

conjunto com as lideranças dos grupos assessorados, quando não com a equipe inteira. 

Se observarmos a lista 99, dos itens 3.5 a 3.13 são atividades de apoio à formação 
e articulação, relacionadas à área de comunicação, mas ela ainda não existe 
enquanto tal. O documento MISEREOR 84 diz que “felizmente agora, as 
entidades já trazem o texto dos materiais prontos para serem diagramados e 
rodados no CEFURIA”. O que significa que, até então, a equipe elaborava 
inclusive o conteúdo dos impressos. Porém, segundo os documentos, sempre 
junto com os militantes que solicitavam os serviços, para que eles se 
apropriassem deste conhecimento (SOUZA, 2006, p.59). 

 
Nos documentos e relatórios que descrevem a caminhada do Cefuria, a 

possibilidade de elaboração de formatos alternativos – e baratos – de comunicação era 

chamado de popular. Mas é importante esclarecer que a partir dos conceitos que vimos 

no Capítulo II, esse formato de comunicação utilizado pela equipe do Cefuria para se 

comunicar com o povo está mais para alternativo do que para popular, apesar de em 

muitos momentos vermos uma preocupação em repassar técnicas de comunicação aos 

movimentos. Há então duas abordagens claras: a da comunicação alternativa do Cefuria 

com os movimentos – que possui em muitas situações uma intenção 

educativa/formativa também... 

E o documento continua levantando prioridades: na área de formação e 
metodologia; assessoria e acompanhamento das eleições municipais; gênero; 
apoio às oposições sindicais rurais e urbanas; produção de material para o 
movimento de desempregados; documentação; produção de audiovisual(...) 
Outra área que o CEFURIA está tratando “com muito carinho, porque promete 
é a do vídeo-cassete”. “Queremos avançar nas formas de comunicação com a 
população”. E, por fim, a pesquisa. “É um desafio tornar esse instrumento algo 
mais a serviço do povo”(SOUZA, 2006, p. 91). 

 
... e a comunicação como processo, variando do alternativo para o popular100 pois ao 

mesmo tempo em que se produziam materiais para os movimentos, produziam-se 

também materiais com os movimentos e, por fim, cursos de comunicação popular para 

que os grupos fossem capacitados a produzir sozinhos. 

Um sem número de materiais, textos, ilustrações, cartilhas (ilust.5), folhetos e 

panfletos estão hoje arquivados no CEDOC mostrando parte dos serviços executados 

pela equipe de Comunicação Popular – criada em 1987, mostrando o quanto a 

                                                 
99 Lista de atividades realizadas no triênio de 82 a 84 constante no relatório enviado a MISEREOR. 
100 A comunicação alternativa e a comunicação popular podem, no caso do Cefuria, ser vistas como 
sinônimos. A que eles chamam de popular – porque tem a conotação de ser feita pelo povo, pelos 
movimentos, é também alternativa ao que é colocado pela imprensa. Nesse caso, podemos considerar 
similares. 
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instituição da comunicação alternativa era prioritária ao Cefuria – e sendo prova da 

efervescência criativa nas duas primeiras décadas de existência do Centro de Formação.  

Fernanda - O que mais era feito, era panfleto. Não panfletagem de massa, mas 
panfletos. Claro que se fazia panfletagem na época de eleições no movimento 
contra o desemprego. Ou seja grandes campanhas fazia -se panfletagem em 
portas de fábricas, terminal de ônibus e tal. Para os cursos a gente fazia 
panfletos e levava até as associações, entre as organizações do campo popular. 
Eram feitos boletins – Tinha O Ponto de Vista, (Destaque)... que traziam 
elementos para uma discussão, um debate, análises, números, dados  ou seja, 
eram mais de conteúdo. Telefonemas, cartas...(Fernanda Baggio em entrevista 
fornecida a autora em 13/11/07). 
 

 
Ilustração 5 – exemplo de cartilha produzida pelo Cefuria 

 
O Cefuria fornecia também cursos de comunicação popular em rádio, jornal e 

vídeo e também enviava integrantes das equipes para fazer cursos em outras instituições 

irmãs e trazer os conteúdos para partilha em outros encontros do Cefuria101.  

 
3.3.3 A Equipe de Comunicação Popular oferece aos movimentos populares e 
sindicais os serviços de cartunista e diagramação, elaborando toda a parte de 
subsídios, bem como empréstimo de slides e vídeo-cassete, filmagem e 
gravação de eventos importantes. (SOUZA, 2006, p.144) 

 

Mas mesmo se mostrando extremamente atenta aos processos comunicacionais 

alternativos e populares e dando importância devida à apropriação dos formatos 
                                                 
101 O Cedoc guarda até um xerox de uma apostila de um curso de comunicação popular realizado pela 
Ceaal com a presença de Mario Kaplun em Itapecerica da Serra em set. de 1987. Deste curso participaram 
o responsável pela comunicação do Cefuria, Rodolfo Silva e o fundador da Aditepp, Paulo Simião. 
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alternativos para dar encaminhamento às suas atividades de formação, a equipe do 

Cefuria não via como prioritário o foco no planejamento de uma comunicação 

institucional. Numa pesquisa realizada no final dos anos 1980 sobre o trabalho do 

Cefuria com diversos grupos, isso foi constatado: “No final do prazo dado para o 

retorno dos questionários da pesquisa, durante o processo de sistematização, o grupo se 

dá conta de que o CEFURIA só era conhecido por aqueles que usavam sua infra-

estrutura” (SOUZA, 2006, p.106). 

E, realmente, ao olhar arquivos e ver um pouco da história guardada nota-se que 

não há veículos ou materiais de comunicação focados em promover o Cefuria de 

maneira institucional. O que se priorizou nos anos 1980 e 1990 foram formatos de 

comunicação alternativos focados numa visão crítica dos meios de comunicação de 

massa e a leitura e análise das informações que já circulavam na grande imprensa. 

Dessa maneira, nascem dois veículos em épocas diferentes com propósitos similares: o 

Ponto de Vista e o Em Destaque. O Em Destaque era uma coletânea temática que 

começou a ser produzida em junho de 1983. Ele era chamado na sua capa de 

“Informativo do Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo” e tinha de 10 a 16 

páginas, no tamanho A4. Era composto em sua maioria por notícias recortadas dos 

jornais que abordavam a temática em questão. Um texto do Cefuria, datilografado na 

primeira página fazia a apresentação do material e na última havia sempre uma charge 

feita por Rodolfo tratando da temática.  

É importante destacar que a partir de junho de 1983, o CEFURIA passou a 
produzir periodicamente o Informativo “Em Destaque” que discutia temáticas 
específicas as lutas populares, quais sejam: 
Nº 1 – junho/83 – Educação no Paraná 
Nº 2 – junho/83 – Creches 
Nº 3 – junho/83 – Transporte coletivo 
Nº 4 – julho/83 – Desemprego 
N° 5 – julho/83 – A Luta do Povo na Cidade 
N° 6 – agosto/83 – Transporte Coletivo 
N° 7 – agosto/83 – A Luta do Povo na Cidade 
N° 8 – novembro/83 – Habitação 
Nº 9 – fevereiro/84 – Creches 
Após esse número o “Em Destaque” só passou a circular novamente em 1988 
(SOUZA, 2006, p. 58). 

 
Interessante perceber que o foco não era a periodicidade do material ou o 

acabamento técnico. Uma constante percebida na história do Cefuria e na sua 

comunicação é que ela é vista como ferramenta de mobilização cotidianamente. Assim, 

se é necessário sensibilizar as pessoas numa determinada época acerca de determinados 
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assuntos, materiais eram elaborados para tal. É só ver que foram produzidas 3 edições 

temáticas do Em Destaque em um mês, junho de 1983. Ao mesmo tempo, em fevereiro 

de 1984 parece que outras demandas ficaram mais importantes, deixando o Em 

Destaque sem ser editado. Importante lembrar do Capítulo III no qual fica claro o 

movimento – e a forma de trabalho - realizado pelo Cefuria com a característica de 

sempre “querer abraçar o mundo com as pernas”. Os meios de comunicação criados 

pela equipe participavam desse movimento. Quando eram úteis para uma mobilização 

específica, ou uma reação ao contexto vivido, voltavam a existir.  

 
Uma área que cresceu muito em demanda, (especialmente nesses anos 
eleitorais, na prestação de serviços) foi a Comunicação Popular; que realizou no 
triênio, as seguintes atividades (cada uma delas em mais de uma etapa): 
a) 1º Curso de Capacitação em Boletins e Panfletos. 
b) 1º Curso de Rádio Popular de Curitiba 
c) 1º Oficina de Vídeo Popular. 
Este trabalho era importante, porque cada vez mais as eleições no Brasil foram 
se sustentando em “marketing” e cada vez menos em propostas. As 
candidaturas populares tinham que construir meios alternativos à avalanche 
midiática que viria dos poderosos. Naquele tempo, “marqueteiro” era sinônimo 
de “enganador”. No máximo aceitava-se a “mãozinha em formato de L” do 
companheiro Mário Millani. Nada de recursos artificiais para enganar o povo. 
As campanhas eleitorais tinham que ser um tempo de educação política. 
Portanto, a “escola do povo” – CEFURIA, tinha muito trabalho a fazer. 
Por isso, o CEFURIA voltou a produzir o “Em Destaque”: os dois primeiros 
números de 88 trataram do Transporte Coletivo (nº 1) e do Solo Urbano (nº 2). 
O nº 3, discutiu a formação do MDU, movimento organizado pelo empresariado 
urbano a exemplo da UDR dos ruralistas; o nº 4 volta à temática do “Solo 
Urbano” por causa do despejo em Campo Comprido102; o nº 5 discute “Os 
problemas da cidade” como um todo; os nºs 6 e 8, voltam ao Solo Urbano e, 
finalmente, o nº 7, também volta a discutir Transporte Coletivo (SOUZA, 2006, 
p.151). 
  

Depois desse período, o Em Destaque não foi mais produzido. Mas a 

preocupação com novos formatos de comunicação era sempre presente, mesmo não 

tendo comunicadores inseridos na equipe. 

A divulgação das nossas atividades vem atingindo as lideranças, o que nem 
sempre possibilita uma articulação com a base dos Movimentos. É necessário 
renovar as linguagens, meios e formas de comunicação com o objetivo de 
atingirmos com maior eficiência a base dos Movimentos e corresponder às suas 
expectativas que se modificam conforme a conjuntura (RELATÓRIO DE 
IMPACTO..., 2006, p.183). 

 

O questionamento sempre presente sobre as formas de atuação é mostrado em 

diversas situações. No verso de uma apostila de um curso de comunicação popular, até a 

                                                 
102 Bairro de Curitiba. 
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falta de comunicação institucional foi admitida: “Talvez você conheça pouco sobre nós. 

Não é sua culpa, é nossa. Temos trabalhado em silêncio, sem aparecer nessas páginas ou 

em vídeos”103.  

Falando em vídeos, era decisão unânime fazer a cobertura de eventos, passeatas 

e outros tipos de atividades que não apareciam nos meios de comunicação de massa. 

Greves e marchas foram registradas construindo um acervo que hoje possui mais de 900 

vídeos, entre VHS e os em DVD (eles estão sendo passados para DVD), sendo 

decupados pelo pessoal do CEDOC formando um rico cabedal de informações sobre os 

movimentos populares no Paraná e no Brasil.  

Em 1987, a Equipe de Conjuntura do Cefuria resolve lançar o informativo Ponto 

de Vista (ilust. 6). O veículo tem como público-alvo os agentes de pastoral e lideranças 

do movimento popular e sindical do Paraná. O jornal consistia num formato similar ao 

Em Destaque, mas com o objetivo de analisar a conjuntura política-econômica-social 

brasileira no lugar de blocos temáticos regionais. 

Tentando contribuir com a compreensão daquele momento histórico [o das 
eleições de 1989], em nível internacional, nacional e local, a Equipe da 
Conjuntura que, como já vimos, voltara a produzir com periodicidade 
relativamente normal desde junho de 87, o “Boletim Ponto de Vista”, produziu 
no período (88-90) 20 números, discutindo como temas centrais: 
Nº 7 – abril/88 – A transição que termina onde começou... nas mãos dos 
conservadores e autoritários. Direitos Sociais: como ficarão na Constituinte. 
N° 8 – julho/88 – A dança partidária: qual o significado dessas últimas 
mudanças dos políticos no Paraná e no Brasil. Conjuntura e movimentos de 
classes. 
N° 9 – Agosto/88 – As portas mal fechadas que a Constituinte nos deixou. 
Apresenta avaliação elaborada por Claudismar Zupirolli. 
N° 10 – Outubro/88 – A cada do PMDB. Adiado o 2° turno das eleições 
presidenciais: a quem interessa? 
N° 11 – Novembro/88 – O avanço da democratização na América do Sul. 
Analisa índices de qualidade de vida após a derrubada das ditaduras. 
N° 12 – Dezembro/88 – O Paraná após as eleições. Votação dos Partidos em 
ordem de municípios eleitos: PMDB, PTB,PDT, PDS, PT (São João do Triunfo 
e Salto do Lontra), PFL, PL, PDC. 
Nº 13 – Fevereiro/89 – Congelamento de verão(choques econômicos 
decretados). 
Nº 14 – Março/89 – “El pueblo brasileño e brasileña soy mucho acolhedor, por 
isso vou ficar por aqui durante alguns dyas” (fala em “portanhol” de Stroessner 
a Sarney na charge de capa feita pelo Rodolfo) 
Nº 15 – Abril/89 – Rumo à presidência: depois de quase trinta anos sem 
eleições presidenciais no Brasil, a direita se organiza para não perder a 
“boquinha”. 
N° 16 – Maio/89 – Como está a disputa eleitoral para presidente: faltando seis 
meses para as eleições presidenciais, os candidatos já estão na reta de largada. 

                                                 
103Apostila inclusa no caderno Comunicação Popular III, do arquivo do CEDOC. 
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Nº 17 – Junho/89 – O Paraguai depois do Golpe: transição sob controle 
conservador. 
N° 18 – Agosto/Setembro/89 – Pesquisas eleitorais: crer ou não crer? 
N° 19 – Novembro/89 – Quem é quem para presidente? 
Nº 20 – Dezembro/89 – Na reta Final. O segundo turno: aliança com os 
comunistas. Sim ou não? 
Nº 21 – Fevereiro/90 – Eleições: democracia e liberdade? 
Nº 22 – Abril/Maio/90 – Matéria de capa: “senhores assinantes, devido às 
dificuldades financeiras que se impôs a todos, estamos temporariamente 
simplificando o nosso “Ponto de Vista”. Passaremos a remeter análises sobre a 
situação brasileira e paranaense em forma de carta, e unicamente para 
assinantes.Assinado: Núcleo de estudos de conjuntura do CF. 
Nº 23 – Junho/julho/90 – Plano Brasil Novo: avaliação técnica e conjuntura. 
Nº 24 – Agosto/ Setembro/90 – Vota Paraná. 
Edição Especial – Quem é quem nas eleições 90? 
Edição Especial – Quem é quem na briga pelo segundo turno. (SOUZA, 2006, 
p.155-158) 
 

 
Ilustração 6 - Boletim Ponto de Vista 

 
Como se pode notar pelo momento/contexto e pela periodicidade, o boletim 

Ponto de Vista seguia a mesma linha de atuação de outros materiais produzidos pelo 
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Cefuria. Vinha satisfazer uma necessidade específica de mobilização e sua publicação 

não era continuada em meses em que havia demandas maiores de atividades, como 

outubro de eleições, por exemplo. Sua periodicidade também foi interrompida, depois 

voltou a ter um esforço de publicação mudando, inclusive, de formato – tablóide - entre 

1994 e 1995. Voltou em 1999 continuando até 2001 em tamanho ofício. Depois desse 

ano não foi mais produzido. 

Os Boletins Ponto de Vista, do CEFURIA, procuravam subsidiar a análise da 
conjuntura do triênio e manter periodicidade, nem sempre normal, como forma 
de informar a militância e contribuir na sua ação. 
Vamos ver que, a partir daqui (1991-1993), os temas de capa passam a dar 
destaque para: programas de “Ajuste” Estrutural; Transformações no Mundo do 
Trabalho, apartação social, etc. É o capitalismo neoliberal avançando sobre o 
povo brasileiro e destruindo as organizações populares, se não, esvaziando-as 
de sentido. 
Vejamos: 
Nº 27 – Fevereiro/Março/91 – Elegeu, agora fique de olho neles. O perfil dos 
eleitos no Paraná para a Assembléia Legislativa, Câmara e Senado Federal. 
Nº 28 – Abril/Maio/91 – A polêmica da Campanha da Fraternidade: “Solidários 
na Dignidade do Trabalho”. 
Nº 29 – Junho/Julho/91 – Economia: jogo de cena. Jogo do Poder. Análise 
sobre o governo Collor. 
Nº 30 – Agosto/91 – “Apartheid Social” ou as duas nações que convivem 
pacífica e vergonhosamente no Brasil. 
N° 31 – Outubro/91 – O mundo do trabalho. A integração Latino-americana e a 
Conjuntura Nacional. 
Nº 32 – Novembro/91 – A Realidade do Trabalho no Paraná (a questão urbana). 
Nº 33 – Dezembro/91 – Economia e Ética. 
Nº 34 – Abril/92 – Apertando o cinto: a política econômica-liberal 
implementada pelo Governo Collor e suas conseqüências. 
Nº 35 – Junho/92 – O programa de ajuste e mudança estrutural na economia. 
Como o povo “vive” a recessão? 
Nº 36 – Setembro/92 – De olho na urna. 
A partir desse número (36) houve nova solução de continuidade no Ponto de 
Vista. Voltando a circular apenas em 1994, desta vez em formato tablóide 
(SOUZA, 2006, p.205). 

 

As matérias que faziam parte desse boletim eram retiradas de jornais diversos, 

como Folha de São Paulo, O Globo, revistas como Isto É, e incluíam charges críticas, 

artigos opinativos da equipe de conjuntura e perguntas-chave chamando a reflexão 

sobre o momento vivido. No início tinha tamanho ofício – um pouco maior que o A4 – 

sempre em uma cor e possuía em média 14 páginas. Era possível assinar o boletim, 

tanto que numa edição fica clara a dificuldade financeira de mantê- lo e informa que 

somente os assinantes poderão recebê- lo. As análises abarcavam temas brasileiros e dos 

países latino-americanos. Mais tarde, foi feito em formato tablóide tendo sua publicação 

interrompida em 2001. De 1999 a 2001 ele possuía 2 cores, sendo impresso em azul e 
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preto. Os mais recentes possuíam características de jornal avisando de eventos e com 

textos mais parecidos com notícias sobre atividades dos movimentos. 

Com a opção constante pelo caminho alternativo, não havia uma proximidade 

com os veículos de comunicação de massa intencional apesar de se ter identificado 

opiniões divergentes nas entrevistas realizadas com atores do Cefuria. Para Rodolfo se 

tentava uma aproximação, principalmente via Sindicato dos Jornalistas, que acabou não 

dando muito resultado. 

Rodolfo - Você tinha que ter um assessor de imprensa, um jornalista – pela 
questão corporativista. Um jornalista conhece outro e diz: ó tenho isso. O 
Faxina fazia isso para a gente. E aí entra a importância de um profissional no 
Cefuria: de inserção nos meios de comunicação. O grande problema nosso 
sempre foi esse, nós não encontramos espaços para divulgar nossos eventos. A 
gente fazia muita coisa na área de comunicação e não ia para a imprensa devido 
a esse corporativismo. 
Nivea – você acha que era por causa disso, ou a temática que o Cefuria 
trabalhava não interessava aos meios? 
Rodolfo - Pois é, o que eu já tinha dito pra você. São dois grandes problemas: 
não ter o profissional e a própria mídia não dar esse espaço. Hoje eu sinto que 
faz falta ao Cefuria alguém articulado com o pessoal dos meios de 
comunicação. Quando a gente conseguia era porque o Faxina era presidente do 
Sindicato e conseguia inserir notícias nossas nos meios de comunicação. Então 
hoje precisava de alguém, mas que também se disponha em estar engajado, 
articulado. (Rodolfo em entrevista fornecida a autora no dia 18/12/07) 

 
Pe. Miguel, um dos fundadores do Cefuria, não vê a imprensa como ‘inimiga’ 

porque haviam militantes lá dentro, mas entende que não há espaço para notícias dos 

movimentos nos meios de comunicação de massa porque os que eram parceiros dentro 

dessa imprensa não estão mais lá. 

Pe.Miguel - Ela cobria. Só que cobria assim com pequenas notícias. E foi 
ampliando, foi aumentando. Agora parece que está mais tranqüilo, mas naquela 
época havia a possibilidade, a censura deixava passar porque a censura não foi 
abolida por lei, mas antes que na prática ficasse abolida com seus instrumentos 
que tinha ali que segurava demorou. 
Nívea - E como que o movimento via a imprensa, como as pessoas viam o 
pessoal da imprensa? 
Pe. Miguel - Nós, o movimento dos sem-teto, sempre, sempre contava com a 
imprensa. Sempre em qualquer movimento que fazíamos, como antes que não 
queríamos que ninguém soubesse das coisas por medo da repressão, depois da 
abertura e tal fazíamos questão que a imprensa estivesse presente. 
Nívea - Mas vocês chamavam o pessoal da imprensa? 
Pe. Miguel - Chamávamos, chamava a televisão, os jornais, sei que sempre 
tínhamos um, todos os movimentos tinha essa ala da comunicação, todos os 
movimentos. Inclusive o Cefúria tinha a ala de comunicação, e sempre estava 
em contato com pessoas. 
Nívea - Mas essas pessoas eram militantes, eram amigas, ou era qualquer 
jornalista?  
Pe. Miguel - Através de pessoas amigas e conhecidas. Tanto é que, você 
conhece o sindicato dos jornalistas, que é ali na praça... Aquele sindicato era 



 

 

170 

 

um sindicato pelego que o movimento nosso entrou e foi um dos primeiros 
sindicatos que conseguimos, era o sindicato dos jornalistas, por causa desse 
pessoal que estava envolvido. O pessoal da imprensa ajudou muito o 
desenvolvimento. 
Nívea - O senhor lembra de alguns nomes? 
Pe. Miguel - Bom, só quem era estudante naquela época. O Faxina... Tinha uma 
menina que falava sempre na Globo, uma menina gorda, que era repórter na 
Globo, que ajudava, era muito confiante... 
Nívea - Pois é, porque hoje, quando converso com o pessoal, principalmente do 
Cefuria eles meio que desistiram da imprensa porque as notícias normalmente 
saem entortadas... 
Pe. Miguel - Em 80, 90, estou falando dessa época, obra de todo esse 
movimento, e tal e tal. A imprensa colaborava, porque a imprensa vinha 
exatamente daquele pessoal nosso. Agora parece que a coisa ficou tão tranqüila 
que ganha bem, que o pessoal meio que se afastou dos movimentos, das lutas. 
Eles são mais preocupados em fazer artigos que se faça dinheiro, que interesse. 
Naquela época o pessoal tinha ideal. O pessoal que está aí no Cefuria de hoje 
não conheceu essa época. Nós criamos até um jornal nosso. Chamado Folha 
Popular. (...) Tentamos organizar essa Folha Popular, que não foi viável, 
inviável economicamente. (entrevista fornecida a autora em 03/01/08) 
 

A Folha Popular (Ilust. 7) era um jornal semanal, impresso em papel jornal, 

diagramado no padrão dos jornais de massa e oferecido em bancas. A intenção era unir, 

na Folha Popular, a notícia dos diversos movimentos sociais, sindicatos e associações, 

servir como veículo de massa, mas alternativo. 

A FOLHA POPULAR, em seu projeto em si, teve inúmeros benefícios para seu 
público-alvo, sendo que os leitores tiveram por vários meses edições quinzenais 
com tiragem de 5.000 exemplares, com notícias de qualidade que chegaram até 
a causar compra de exemplares em banca por setores do governo estadual que 
não queriam certa notícia conhecida pela população. As discussões para 
implementação e viabilização do projeto atingiram a centenas de lideranças 
populares (SOUZA, 2006, p.263). 
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                             Ilustração 7 - Folha Popular 

 

Mas a divisão (busca pelo poder ou mesmo individualismo) dos movimentos não 

fez a idéia durar muito tempo: “os movimentos sociais não conseguiram (ou não 

quiseram) sustentar a Folha Popular por conta de vaidades pessoais (ou 

coletivas)(SOUZA, 2006, p. 267). 

Pe. Miguel - [a folha popular] queria ser uma voz grande, pública, de todos os 
movimentos nossos, que era a parte bíblica, a parte sindical, a parte política, 
então a voz da CUT, a voz do PT, a voz da igreja, aquela igreja popular, igreja 
de base. 
Da libertação, a voz das associações e dos movimentos populares, só que se 
tornou inviável por dois motivos: economicamente e também porque o PT tinha 
seu jornalzinho, a CUT tinha seu jornalzinho, o sindicado dos bancários tinha 
seu jornalzinho, e cada um canalizava. A idéia era juntar tudo e fazer um 
veículo forte que chegasse.. Assim, com esse jornal quem era bancário recebia 
notícia dos sem-terra, dos sem-teto, do PT, dos outros, sabia tudo, era uma 
comunicação mais completa. 
Nívea - E não deu porque não teve verba mesmo? 
Pe. Miguel - Não teve verba e não teve essa solidariedade. É, não teve. Não 
funcionou. Cada um ficou curtindo a sua parte, seu próprio jornalzinho. 
(entrevista fornecida a autora em 03/01/08) 
 

Além dos impressos, era intencional a participação e engajamento da equipe do 

Cefuria em atividades dos movimentos assessorados ou dos que gravitavam ao redor da 

organização. Dentre essas atividades estava a colagem de cartazes, articulações para 

atividades coletivas em geral e passeatas, caminhadas ou marchas. 

As marchas foram eventos políticos-pedagógicos, que chamavam a atenção da 
sociedade brasileira para os graves problemas sociais. Ao mesmo tempo em que 
anunciavam a possibilidade de um outro Brasil. Denunciar e anunciar! Estes são 
os dois momentos fundamentais das marchas populares. Elas carregam em si 
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uma simbologia muito forte e, mesmo ignoradas pelos meios de comunicação, 
elas atingem a opinião pública. Pautam temas que, de outra forma, não seriam 
pautados na sociedade. Incomodam as elites. Chacoalham os acomodados 
(SOUZA, 2006, p.235).  

 

Desta forma, existia um poder de sensibilização da sociedade em relação a 

algum tema específico, mesmo que este não fosse abordado pelo aparato midiático da 

imprensa. A declaração acima mostra que não se acredita no agenda-setting104 da 

imprensa somente, mas que há sim um agendamento social que pode ser feito pelo 

processo alternativo de comunicação. Como manifestações ou outras atividades a 

exemplo da ação do Movimento dos Sem Terra.  

Além disso, inclui-se aqui os diversos cursos de comunicação popular (teatro, 

oratória, rádio, impresso) que davam como resultado a formação de diversos grupos de 

“fazedores” dessa nova comunicação. O grupo de teatro Kanaombo é um desses 

resultados, fazendo apresentações na rua, sensibilizando a população para temas 

voltados para os negros e as questões raciais. Além dele, mais 12 grupos de teatro foram 

formados a partir dos cursos do Cefuria. 

Rodolfo - Até quando eu estive no Cefuria a gente fazia isso, os cursos. Eu 
estive até 98 aqui no Cefuria. Nós começamos com um trabalho gráfico – como 
montar um boletim e tal, a diagramação. Depois como fazer um vídeo, depois 
como fazer teatro, um programa de rádio (...) Eu fui da Associação Brasileira de 
Vídeo Popular. Nós fizemos um projeto para eles e eu participei de diversos 
congressos na América-Latina de vídeo popular. Porque a nossa idéia era 
montar uma TV de rua. O que dava muito certo no nordeste. Mas aqui em 
Curitiba a gente não conseguiu montar. Em São Paulo tinha um telão e tinha 
uma Kombi com um projetor e você passava o dia no bairro entrevistando as 
pessoas e dava muito certo. A gente fazia nas paróquias com slides, batia foto, e 
de noite chamava o pessoal e discutia. Fazia uma relação com a Bíblia e com a 
realidade deles. E aí a comunicação popular se dava de uma forma diferente. O 
pessoal se vendo. Isso atraía muita gente. Era muito legal. Daí a gente dava o 
microfone para eles. Alguns falavam, outros aplaudiam, outros vaiavam. Às 
vezes o vereador aparecia e era aplaudido, ou vaiado. Temas polêmicos eram 
abordados e tal. E isso a agente aprendia com muitos jornalistas militantes em 
São Paulo, Rio, Recife. Em Curitiba, naquela época, não tinha muito.Há muitos 
que no momento do movimento estudantil eram, se mobilizaram e tal, mas 
foram para a academia, muitos dão aula e não têm mais tempo para cá. Eu por 
exemplo quero voltar para cá para ajudar e tal. (Rodolfo em 18/12/07) 

 
Nos anos 1990 ainda se concretizou um passo grande em direção ao processo de 

produção de comunicação alternativa: a possibilidade de ter uma gráfica e uma 

produtora de vídeo voltadas para as necessidades populares. 

                                                 
104 Poder que a imprensa tem de fazer os “agendamentos sociais”, isto é, de pautar o que é relevante para 
a sociedade. 
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[o projeto realizado com a comunidade italiana MAMBRE] garantiu a 
concreção de um sonho que permeava o CEFURIA desde a sua fundação: uma 
gráfica e uma produtora de vídeo. E como conseqüência, a realização de um 
outro sonho antigo, que era um jornal popular de massa – a Folha Popular. A 
Folha em si, não se constituiu um grande veículo, mas com certeza foi um 
ensaio, um aprendizado, para o que seria mais tarde, muito mais tarde, o Jornal 
Brasil de Fato. Este sim, um jornal de circulação nacional, com muitos 
colaboradores e um grande número de organizações envolvidas (SOUZA, 2006, 
p. 208). 

 
 No último triênio (2003-2006) foi construída a página na Internet e começou-se 

a participar da tevê comunitária de Curitiba com o programa “Movimento”. O programa 

era uma cobertura das atividades realizadas pelos movimentos populares de Curitiba e 

região. Os fatos eram mostrados no formato de matérias jornalísticas. 

Anderson Leandro - Nós criamos há quatro anos o que chamamos de Programa 
Movimento. Nós propusemos para uma série de entidades que conforme as 
atividades acontecessem a gente produzisse: filmava, editava e divulgava isso. 
Tentava essa visibilidade na TV comunitária. O Anderson Moreira105, que é 
jornalista do Cefuria, faz os roteiros, eu faço a direção e a produção das 
atividades, tem o cinegrafista, a repórter. E esse formato da reportagem é legal 
porque ele nos traz conteúdo. Muitas vezes a gente indo lá só e fazendo imagem 
e depois editar em forma de nota fica fraco em conteúdo.   
Anderson Leandro - E esse trabalho nosso de movimento social permite até que 
as pessoas que não estão acostumadas a estar na frente da tevê – tem até uma 
demanda de como se portar na câmera. 
Nivea - Como se escolhe, como é montada, esta pauta desse Programa 
Movimento? 
Anderson Leandro - Prioritariamente em cima das ações do Cefuria. Que esse é 
um programa do Cefuria. Em contrapartida, os movimentos sociais têm um 
calendário de lutas: dia do trabalho, dos excluídos, várias coisas que estão 
relacionados aos movimentos sociais a gente cobre. Muitas vezes até passa a 
gente fazer uma a duas diárias por mês. Porque nosso acordo com o Cefuria era 
2 diárias, mas extrapola às vezes. Porque a gente sabe que se a gente não fizer 
não vai ter ninguém da imprensa, nem nada, nem um registro do evento. 
E isso sempre tem um retorno. Esses dias a gente fez um vídeo e depois eles 
contrataram projetor, tela e tudo para passar um filme lá no Vale da Ribeira. 
Viajar longe para passar um vídeo de 30 minutos... Mas puxa, uma produção 
que fizemos há 3 anos sobre auto-estima de mulheres e o pessoal ainda estava 
lembrando. (...) Chegamos lá e tinha quase 50 mulheres assistindo o vídeo. E de 
certa forma isso é que é legal. Porque não adianta esse vídeo ir para a TV. Não 
adianta a Globo ir lá e passar o vídeo depois de cenas absurdas que passam na 
novela e nos programas. Agora se você leva para um grupo e conversa, debate, 
dá bem mais resultado. (Anderson Leandro em entrevista fornecida a autora no 
dia 18/12/08) 
 

Nos planejamentos mais recentes o Cefuria continua com a intenção de abarcar a 

variedade de possibilidades comunicativas que está ao seu dispor. 

Poderia-se, por exemplo, a partir desses grupos, organizar um projeto de 
comunicação popular. Apoiar a instalação de rádios comunitárias, criando uma 

                                                 
105 Anderson Moreira é Jornalista e Relações Públicas. 
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rede de comunicação alternativa que cobrisse o município de Curitiba com 
informação diferenciada daquela da mídia dominante. Preparar pessoas das 
próprias comunidades para serem repórteres populares, onde o próprio povo 
seja o produtor da notícia.(SOUZA, 2006, p.421) 

 

A intenção de fazer e acontecer utilizando estratégias de comunicação alternativa 

é marca predominante da história do Cefuria. Com freqüência se vê o esforço de 

capacitação de grupos em comunicação popular e a manutenção de ferramentas que 

possam propiciar essa produção alternativa. 

 

2.2 Os públicos do Cefuria 

Dentro da segmentação de público que realizamos no Capítulo II por ser a que 

mais se adequa às organizações estudadas temos públicos interno, beneficiários, 

imprensa, financiadores, outras organizações e a opinião pública.   

Como públicos beneficiários podemos citar as lideranças de movimentos 

populares, associações de bairro, grupos apostólicos, paróquias, igrejas, estudantes, 

professores secundários e universitários de escolas públicas e particulares, comunidades 

assessoradas (como das padarias comunitárias ou da Vila São Pedro onde acontece o 

Projeto Rede da Vida). 

Ana - [o público é formado por] pessoas ligadas a grupos de base e a igreja 
católica; Uma ou outra igreja luterana; pessoas ligadas a movimentos sociais, 
professores... Porque o Cefuria tem serviços como a videoteca e quem vem 
locar vídeos, majoritariamente, são professores da rede pública. Eles vêem atrás 
de fitas que eles não acham no circuito comercial ou até porque o nosso preço é 
bem mais acessível do que qualquer outra locadora. E ali eles já vêm um 
material que podem usar, livros com preços mais acessíveis... (Ana Souza, em 
entrevista fornecida a autora no dia 18/12/07) 

 

Outro público, o dos financiadores, são as agências de financiamento, 

principalmente a MISEREOR, que recebe, sendo considerado por nós um processo de 

comunicação, todos os relatórios trienais completos que descrevem a situação/contexto 

brasileiro e a atuação do Cefuria junto aos grupos atendidos em relação a esses cenários. 

A própria imprensa pode ser vista como público em algumas situações bem 

específicas. Vemos que há relacionamento com os jornalistas dos veículos, mas isso não 

se dá de maneira sistemática e planejada. 

E, por fim, outro público que pode ser colocado como parceiro ou outras 

organizações-irmãs são os estudantes que procuram o Cefuria para realizar estágios, 

como as assistentes sociais. 
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Ana - Um público que tem se aproximado bastante, que é um pessoal ligado a 
esses grupos de base, assim na ponta, são as assistentes sociais ligadas ao 
CRAS106 – Centro de Referência da Assistência Social, a essa rede de serviço 
social pública, É um grupo que sai da universidade – e o currículo de serviço 
social de uns anos para cá avançou bastante, eles estudam Marx... E elas 
quando vão para as instituições, via de regra, elas encontram instituições muito 
atrasadas e tudo o mais. Então o trabalho do Cefuria atrai muito. Elas procuram 
muito para fazer estágio. E quando elas estão na ponta do serviço no CRAS, se 
tem um gestor que não é assim tão tacanha, que não atrapalhe, elas se inserem 
num trabalho muito próximo da gente. São um público bem grande nas 
escolinhas de Economia Solidária. Às vezes vem quatro, cinco, seis de uma 
prefeitura da região metropolitana. Então é um público interessante exatamente 
por causa desse trabalho com essas populações empobrecidas. (Ana Souza, em 
entrevista fornecida no dia 18/12/07) 

A coordenadora pedagógica do Cefuria ainda ressalta que o público-alvo, que pode 

ser chamado como beneficiário da organização, passa longe das lideranças políticas ou 

que possuam algum destaque. O trabalho, segundo ela, tem a intenção de se direcionar 

aos empobrecidos, aos que mais precisam de ferramentas para se emancipar.  

 

2.3 A comunicação interna  

As estratégias de comunicação interna se pautam por reuniões periódicas e o contato 

interpessoal. É possível e comum também ver a utilização do e-mail como formato de 

comunicação interna. Não foram vistos murais, jornais ou sistemas planejados de 

comunicação visando a equipe interna. A troca de informações se faz realmente mais a 

partir de reuniões e do contato pessoal, já que a equipe se concentra na sede e esta é 

aberta também a utilização dos grupos assessorados. É como se o ambiente físico 

privilegiasse os encontros.   

Ana - Nós não temos chefes. É uma responsabilidade coletiva, na verdade. 
Porque quando a gente discute os planejamentos, os projetos, todo mundo é 
responsável por aquilo ali. Em tese eu poderia estar cobrando alguma coisa, 
mas eu me entendo mais como um apoio pedagógico do que como qualquer 
outra coisa. Na medida em que eu posso contribuir eu contribuo, faço as 
assessorias também, participo das reuniões, ajudo a avaliar junto, proponho 
coisas. Mas eu acho que isso é uma coisa importante do Cefuria e nos últimos 
anos conseguir isso não foi uma coisa fácil. Teve conflito, porque a gente vive 
em uma sociedade de conflito. Mas o conflito para nós não é uma coisa 
negativa, a gente ao invés de esconder debaixo do tapete, a gente procura 
discutir coletivamente. Mas temos conseguido fazer isso de forma fraterna. Mas 
claro, existe um estatuto, existe uma assembléia, um colegiado a quem a gente 
deve prestar conta.(Ana Souza, em entrevista fornecida no dia 18/12/07) 

 

                                                 
106 Centro de Referência da Assistência Social. 
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Fernanda - O conselho do Cefuria é formado por militantes que participam 
efetivamente das atividades que estão sendo propostas. Então naturalmente a 
gente sempre sabia o que estava acontecendo, tinha informações. Como sempre 
foram várias áreas, então acontecia da gente ter mais informações de mais de 
uma área do que outra. Mas as informações circulam. (Fernanda Baggio em 
entrevista fornecida em 13/11/07) 

 

Essa comunicação interna do Cefuria se dá do modo como Duarte (2007, p. 66) 

expõe a comunicação interpessoal. Comunicação essa que muitas vezes é ignorada nos 

planos formais, mas que mantém boa parte dos processos de maneira informal. 

 

2.4 A comunicação interpessoal e a dirigida 

A comunicação interpessoal é freqüente com os grupos beneficiários ou com 

movimentos e organizações parceiras, mas o Cefuria se utiliza muitas vezes de materiais 

de apoio, como explica Ana: “A gente faz convite aberto pros cursos. Faz folder, bota 

no site, onde a gente vai a gente leva os folderes. É claro que sempre é no meio em que 

a gente acompanha.” Essa “articulação” pelo corpo a corpo, onde a imagem da 

organização caminha por indicação a indicação, é que mantém os processos de contato 

do Cefuria com as comunidades e grupos atendidos.  

Ana - Quase sempre nós somos chamados. Então alguém chama a gente para 
ajudar em um processo, pra começar um trabalho e tal e os educadores vão lá e 
começam um trabalho. Se tivesse mais educadores a gente poderia ampliar isso 
para a cidade inteira. Porque educação popular não é só ir lá e dar um curso, 
tem que ter metodologia, tem que ter um compromisso político, a continuidade 
de uma educação permanente. Mas nós estamos juntos com essa tentativa de 
criação de Assembléia Popular – que é uma forma de articular por baixo as 
experiências que tem na cidade. (Ana Souza, em entrevista fornecida no dia 
18/12/07) 

 

E em diversas situações a comunicação interpessoal é permeada por processos 

híbridos com a comunicação dirigida107:  

Fernanda - Impresso a gente não tem feito não. Está muito mais forte pela 
Internet. Por e-mail. O Anderson tem a mala direta de e-mail e praticamente 
todas as organizações já tem e-mail. A de bairro não tem, mas como existem os 
clubes de troca, as reuniões periódicas nas vilas, é divulgado lá. E tem folderes 
também para informar de eventos, não para fazer formação. 
Nós não temos mais nenhum periódico. Até 2001 tinha o Ponto de Vista, mas 
existe uma gama tão grande de materiais circulando – cada sindicato tem seu 
boletim – que as pessoas não lêem mais esse material. Então a gente acabou 
optando por não continuar. Na internet a gente envia textos. Nos cursos de 

                                                 
107 Importante lembrar de Henriques at all (2005, p. 19) que sugere que “como estratégia de comunicação 
dirigida, a interação face a face retoma os contextos interativos de co-presença, promovendo uma maior 
proximidade entre os indivíduos e ações mais coesas”.  
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formação sim, tem a cartilha, tem uma publicação, tem um formato mais denso, 
mais de conteúdo, enfim. Dependendo do público, muda-se a estratégia. 
(Fernanda em entrevista fornecida em 13/11/07) 

 
Exemplo de ferramenta de comunicação dirigida barata, os e-mails são as opções 

que fazem com que a comunicação para os públicos específicos seja mais facilmente 

direcionada e tenha efeitos rápidos. 

 
Fernanda - Então, os materiais hoje para esse público que tem acesso à internet, 
é por aí. O Anderson é responsável por atualizar o nosso site. Sempre que entra 
uma matéria nova ele distribui para todo o endereçário, avisando que tem coisa 
nova, aconteceu tal coisa. Aí tem o pessoal que é mais diretamente ligado ao 
Conselho que são militantes próximos ao Cefuria e são abastecidos por 
informações por estarem mais próximos. 
Às vezes chega um texto legal a gente já repassa – esses textos vêm de fora 
muitas vezes. Por exemplo, uma análise de conjuntura que o Frei Beto fez. Uma 
reportagem interessante na revista Caros Amigos – então a gente repassa. Para 
as pessoas do conselho que não têm Internet vai por cartas. Todos esses 
convites [para eventos ou mobilizações] a gente já tem uma quantidade 
impressa – nem que seja na impressora. Fica à disposição aqui ou o pessoal leva 
para suas atividades (Fernanda em entrevista fornecida em 13/11/07). 
 

 Além dos e-mails e do contato pessoal com os públicos beneficiários, há um 

grupo de estratégias de comunicação utilizadas pelo Cefuria que podemos considerar 

também como dirigidas a grupos que têm interesse no Cefuria. Henriques (2005, p.21) 

consegue explicar como isso funciona a partir do uso de estratégias para se conseguir 

co-responsabilidade da mobilização de públicos. Segundo ele: 

A função básica de gerar e manter vínculos dos públicos com o movimento 
depende, para ser bem sucedida, do cumprimento de outras funções que devem 
estar devidamente integradas e articuladas, ta is como difundir informações, 
promover a coletivização, registrar a memória e fornecer elementos de 
identificação com a causa e o projeto (HENRIQUES, 2005, p.21). 
 

 Os serviços fornecidos como a publicação de livros com a sistematização da 

história dos movimentos populares do Estado, a Videoteca Popular que oferece mais de 

600 títulos de filmes e documentários para locação, que nem sempre estão à disposição 

em outras locadoras de vídeos, e o CEDOC podem ser considerados formas de 

comunicação institucional dirigida com vistas à mobilização. Os públicos interessados – 

e somente esses, por isso chamamos de dirigida – entram em contato com o Cefuria a 

partir dessa busca por conteúdo e materiais que falam dos movimentos populares. 

Ana - então eu acho que a videoteca é um dos serviços mais importantes que 
nós temos, tanto quanto esse acompanhamento de grupo de base – porque é um 
serviço de multiplicação. Às vezes a gente não tem muita noção do 
desdobramento do nosso trabalho. Porque não é só aquilo que a gente chega 
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diretamente, é aquilo que você alcança indiretamente também. Por isso eu acho 
que o site é um instrumento importante também. (Ana em entrevista no dia 
18/12/07) 

 

Há, ainda, vídeos que fazem parte hoje do CEDOC e na atualidade estão sendo 

decupados e transformados em DVD com um rico arquivo de experiências e iniciativas 

do movimento popular do Estado. São coberturas realizadas pela equipe do Cefuria e 

hoje pela Quem TV das atividades realizadas por diversos grupos como feiras, 

encontros, passeatas, entre outros. O CEDOC reúne números impressionantes de 

documentos de diversos movimentos: mais de 2.300 cartilhas, 5.500 periódicos e mais 

de 11.200 documentos legais como estatutos, atas, panfletos, sínteses, etc. 

Além dessas iniciativas devemos citar aqui a utilização de folderes como 

formato de comunicação dirigida. Como já visto anteriormente, esses folderes, cartas ou 

convites impressos são enviados a beneficiários ou parceiros, de maneira aberta, mas 

direcionada pelo contato pessoal. 

Outra questão voltada para comunicação dirigida é a presença em determinados 

eventos. As possibilidades de participação e de divulgação do Cefuria em alguns locais 

é questionada internamente em relação ao público que deve ser atingido: 

Fernanda - Tem um menino que era da área de agronomia e que participou da 
consulta popular por um tempo. Depois de quatro anos de faculdade ele desistiu 
de agronomia e não queria mais. Daí ele foi fazer Relações Públicas e está 
terminando o curso dele de comunicação. Ele está trabalhando no Polloshop 
Champagnat. Ele veio aqui semana passada porque vai fazer uma exposição do 
Sebastião Salgado na semana que vem e vai abrir uma banquinha para a gente 
entregar nosso material.  
Porque no Fórum Social Mundial é uma coisa, está dentro do espaço do nosso 
campo, mas dentro de um shopping? 
O pessoal do SESC, SESI vão dar oficinas e cursos e perguntaram se a gente 
queria dar oficina. Mas a gente vai dar oficina de que? De Rádio comunitária? 
Eles não são o nosso público, não se enquadra. 
Mas vamos levar material na expectativa de que passem professores ou pessoas 
que pensem como a gente. 
Já na escola a gente sempre levou cartazes, videoteca. Um meio de 
comunicação nosso bom sempre foi a videoteca. Principalmente com a área de 
educação, com os professores – muitos têm a videoteca como referência porque 
subsidia as aulas deles. Se querem trabalhar a questão do negro, da água, tem 
tudo aqui. E eles agora também podem acessar o CEDOC. Então é uma ponte 
muito importante com professores e até alunos de faculdades – de vários cursos.  
Já tivemos parcerias com faculdades – inclusive os meninos de jornalismo 
vieram pela parceria. Em esquema de estágio. Já a videoteca não, o aluno vem 
como pessoa física. O custo é só 1,00 para ajudar a repor e manter o arquivo. 
(Fernanda em entrevista no dia 13/11/07) 
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O Cefuria utiliza tantos processos variados de comunicação para fins diversos e 

correlaciona essas iniciativas de comunicação entre si que a própria análise de a que tipo 

de comunicação estamos nos referindo se torna um desafio epistemológico. 

No Cefuria, assim como a comunicação interpessoal muitas vezes mostra sinais 

da comunicação dirigida108, a comunicação dirigida tem imbricações com a que pode 

ser chamada de alternativa 109. Dois exemplos dessa imbricação podem ser descritos com 

o programa Movimento e com a utilização da Internet110. O programa “Movimento” é 

um programa feito com a cobertura das iniciativas realizadas pelos movimentos 

populares, normalmente fatos e situações que não são divulgados pela imprensa. A 

princípio com a sua veiculação na TV Comunitária poderíamos dizer que o Movimento 

era um programa de comunicação alternativo, já que utiliza ferramental alternativo para 

chegar ao maior número de pessoas – sociedade, público de maneira geral, com seu 

conteúdo. 

Fernanda - Nós temos a TV comunitária também. O Cefuria faz parte desta TV 
desde o seu início. Mas hoje existe uma grande briga dentro da TV comunitária, 
porque ela não é comunitária – hoje quem detém esta TV são grupos, as 
famosas ONG´s e instituições do campo social, que têm aquele outro caráter. O 
Cefuria tinha um programa. Nós ficamos três anos com o programa Movimento 
– ele passava duas vezes por semana e a cada 15 dias a gente fazia a renovação. 
Ele ainda existe, mas só está na internet. Ele era para o público em geral. Já 
fizemos uma solicitação para veicularmos na TV educativa, mas até agora não 
tivemos resposta. Era feito pela Quem TV. Ele retrata os movimentos, a luta 
social, retratou na época, a Vale, a questão da mulher, da moradia. Além de 
informar o que está acontecendo nos movimentos, também tem um caráter 
formativo. Produzir debates, dar conteúdos. (Fernanda em 07/11/07) 

  

Mas a interrupção da veiculação do programa no canal comunitário fez com que 

o Cefuria buscasse uma maneira “alternativa a que já era alternativa” de divulgação do 

programa: o youtube, na Internet. Assim, o programa continua a ser produzido e é 

disponibilizado num endereço111 do Cefuria no youtube. Mas essa mudança de veículo 

                                                 
108 Passando de ações de relacionamento natural para ações intencionais em direção a determinados 
públicos. 
109 Importante lembrar que nossa acepção de alternativo é a já discutida por Grinberg (1987), alternativa 
aos meios de massa. 
110 Frei Beto fez uma reflexão interessante sobre a internet no I Mutirão Brasileiro de Comunicação: 
“começo lembrando que o site do movimento zapatista em Chiapas, por exemplo, é visitado diariamente 
por uma média de mil pessoas. Isto mostra como a internet é, hoje, um veículo importante e muito rápido 
de comunicação, que permite um diálogo quase personalizado com o receptor, que pode imediatamente 
torna-se também o comunicador. Bertold Brecht dizia que democracia em comunicação seria aquela em 
que cada residência tivesse não apenas um receptor – na época dele o rádio – mas também um 
transmissor. A internet torna potencialmente possível essa via de mão dupla” SUZINA,A., RABELO, D., 
FAXINA, E.(2003, p.91). 
111 www.youtube.com/cefuria 
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nos faz entender, a partir do que vimos sobre comunicação alternativa e dirigida, que o 

programa tornou-se um processo de comunicação mais dirigida do que alternativa, já 

que um público mais restrito tem acesso ao endereço – sabendo dele pela própria 

Internet ou por outros meios interpessoais e dirigidos – e não mais alternativo à 

imprensa.  

A página da Internet, por sua vez, é considerada como comunicação dirigida ou 

segmentada, como Duarte (2007, p.66) explica, pois: 

A comunicação segmentada é orientada para grupos de interesse específico em 
que há maior possibilidade de domínio sobre o conteúdo, acesso e distribuição e 
de obter retorno, participação e diálogo. É uma estratégia eficiente de estar mais 
próximo dos interesses e das características de interlocutores específicos que já 
teve como símbolo as publicações especializadas do tipo newsletters, mas está 
cada vez mais fortalecida pela interação viabilizada pela conectividade das 
tecnologias de informática e pela formação de redes de diferentes tipos. Sites, 
Intranet, blogs, eventos, feiras, reuniões, exposições, são exemplos possíveis. 
  

Mas na visão do Cefuria, considerando sua história e suas opções por 

determinadas estratégias de comunicação, a possibilidade de utilizar a Internet para 

colocar tudo o que não é possível colocar ou mostrar ou divulgar em outros meios tanto 

por falta de verba quanto por falta de espaço, é vista pela sua equipe como alternativa 

aos outros espaços. Alternativa de, mesmo utilizando-se da tecnologia, poder 

estabelecer conteúdos próprios, como Peruzzo (2006) coloca em seu artigo:  

Mas, como já ressaltado, também os pequenos jornais, boletins informativos e 
outras formas de comunicação (como o teatro popular, literatura de cordel, alto-
falantes, folhetos, cartilhas, vídeos, slides, carro de som etc. – do circuito dos 
movimentos populares) eram chamados de alternativos mais pela força do 
sentido do seu conteúdo e sem dispensar a leitura de jornais convencionais. 
Portanto, há uma comunicação alternativa – para além de jornais – no âmbito 
dos movimentos populares.112 

  

2.5 Comunicação alternativa 

Dentro da comunicação alternativa, podemos elencar o uso da Internet como 

alternativa aos impressos antes produzidos – jornais e boletins – e à falta de espaço em 

outros veículos. 

Ana - A mídia impressa acho que nunca funciona muito bem. Não sei se tem a 
ver com a questão do acesso, ou da falta de hábito da leitura, não sei porquê. 
Então foi um trabalho [de publicação dos boletins] que teve várias interrupções, 
depois retornamos na época dos 20 anos do Cefuria, resgatando a história. Mas 
não pega. Eu, sinceramente, recebo em casa jornal dos mandatos e não leio. É 

                                                 
112 PERUZZO, Cicília. Revisitando os conceitos de comunicação popular, alternativa e comunitária. 
Anais do XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Brasília-DF, INTERCOM/UnB, 
2006. 
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muito papel, muita informação. Uma época, o panfleto e o jornal popular eram 
uma novidade. Na época era feito meio fanzine, essas coisas que o Rodolfo 
fazia meio manual. Eu fiz isso quando a gente fazia os jornais do PT. Tinha um 
outro protesto. Agora essa facilitação tecnológica acabou minando um pouco. 
Eu estava pensando para o ano que vem (2008) em um informativo interno, que 
pode chegar até os nossos grupos. Para os associados, que são um grupo de 60 
pessoas e não estão no cotidiano. Notícias de um grupo para o outro, pode até 
ser uma reedição do Ponto de Vista. Mas não que isso vai ser o veículo que vai 
mudar algo. Eu não acredito mais nisso. (Ana em 18/12/07) 

Mesmo sabendo das limitações da Internet como ferramenta democrática de 

divulgação de informações por causa do acesso ainda restrito aos equipamentos, Ana 

acredita que esse é o caminho a seguir para diminuir a quantidade de folhetos e papéis 

informativos produzidos por cada grupo e movimento e para se ter liberdade de divulgar 

informações de maneira que a imprensa não divulgaria. 

Ana - E o nosso programa [Movimento] foi tirado do ar [da TV Comunitária], 
nós achamos inclusive, que por questões políticas. Só que da minha parte, nós 
não íamos mais atrás porque o site cumpre esse papel e de uma forma muito 
democrática. Ele foi super importante para a gente. Eu sou meio avessa a essas 
tecnologias, mas eu vi que o site é o espaço mais democrático nessa área da 
comunicação. Porque as pessoas te dão retorno muito rapidamente, acessam, 
pedem material. 
Eu já dei um toque nos meus colegas quanto a isso, mas acho que cada um tem 
que ter o seu ‘click’. É um espaço que a gente teria que usar para colocar textos 
de economia solidária, com referências bibliográficas, a mesma coisa na área de 
comunicação, na área de educação popular. Aliás, lá a educação popular é a que 
tem um pouquinho mais de material porque eu tomo cuidado. 
Nivea – O problema do site, Ana, não é o fato das pessoas não terem acesso? 
Ana - Poucas pessoas têm acesso, mas os educadores têm acesso. É 
informativo, mas tem mobilização. Por exemplo, semana passada eu falei pro 
Anderson que a análise de conjuntura que ele tinha feito que começa com a 
questão do São Francisco113, tinha que por em destaque no site. Porque muita 
gente acessa o nosso site em busca de material, saber da videoteca, e daí tá ali: a 
foto do cara na beira do rio e a análise de conjuntura. Então a gente tem que ter 
essa percepção. Eu acho muito ruim quando a gente deixa muito tempo as 
coisas no site: a pessoa visita um dia, outro, e está ali a mesma coisa.  
A gente recebeu esses dias um e-mail de uma irmã que está fazendo um 
trabalho de direitos humanos em Angola na África. E ela mandou o e-mail 
dizendo que estava usando o nosso material e pedindo ajuda na metodologia. E 
daí eu indiquei o site para ela, que ali você vai encontrar vários textos e na 
medida do possível a gente vai disponibilizar o conteúdo dos livros. 
E mesmo os meninos que moram na favela e não têm acesso, tem aí os Faróis 
do Saber114. A gente fala em 10% que têm acesso, mas eu acho que tem muito 
mais gente acessando. 
Nivea – Mas entrar no meio de comunicação de massa não seria um jeito mais 
efetivo de mostrar as coisas que estão acontecendo? 

                                                 
113 Transposição do Rio São Francisco. 
114 Iniciativa da Prefeitura de espalhar bibliotecas e laboratórios de computação com acesso a Internet em 
diversos bairros periféricos. 
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Ana - A gente perde muito tempo e o resultado é mínimo. O que tu manda para 
a imprensa, primeiro não sai como você manda – sai com uma outra 
interpretação – ou não sai. (Ana em 18/12/07) 

 
O site que o Cefuria mantém na Internet possui linguagem simples, links 

temáticos com material disponibilizado e pouquíssima interatividade. Entende-se aqui 

como interatividade a possibilidade do internauta contribuir para discussões ou fazer 

aportes em alguma seção específica como fóruns ou blogs. Essa interatividade que 

falamos é a possibilidade de diálogo que Utsunomiya (2007, p. 320) aconselha: 

Gerenciar o bom uso dessas ferramentas [internet, folder e papelaria] é uma boa 
gestão de comunicação. Esse diálogo permanente ajuda a construir um 
relacionamento em que as partes envolvidas se fortalecem e, no caso da ONG, a 
ganhar credibilidade, reconhecimento e apoio, elementos fundamentais para a 
continuidade da organização. Além disso, para organizações do terceiro setor, 
dar ouvidos e voz, ao “cidadão comum” é, muitas vezes, engrossar as fileiras de 
apoiadores, mantenedores e simpatizantes da causa defendida. Em suma: 
aumentam-se a influência e o apoio do ator social no contexto em que ele 
representa.  
 

O layout da página é limpo (Ilust. 8) e as informações institucionais concentram-

se nos links da barra superior: principal, quem somos, publicações, cadastre-se, atalhos 

e fale conosco e, do lado esquerdo: videoteca popular, CEDOC Mara Vallauri, projeto 

Rede da Vida, Talher Paraná e Lojinha Solidária. Cada link da barra superior possui 

textos atemporais, institucionais, que realmente apresentam a instituição, equipe, 

publicações, etc. O cadastro é simples e não é dada a informação de para que ele serve, 

se é para receber notícias ou fazer parte de algum grupo, enfim, só há o cadastro. Nos 

atalhos há links para os sites de diversas organizações como a Comissão Pastoral da 

Terra, CUT, Exército Zapatista de Libertação Nacional, entre outros. 

Os links do lado esquerdo representam os serviços fornecidos pelo Cefuria e os 

projetos desenvolvidos na atualidade. Cada link possui material adicional para ofertar – 

textos, folhetos digitalizados - em formato PDF 115. Essa opção, por oferecer 

documentos em pdf, mostra duas situações: uma habilidade restrita da equipe do Cefuria 

em relação às possibilidades tecnológicas, já que essa é uma das opções mais fáceis de 

aportar material ao site e uma possível dificuldade dos públicos em acessar esses 

materiais. Os conteúdos em pdf exigem o programa Adobe Acrobat instalado – isso 

pode restringir o acesso – e são mais pesados do ponto de vista de memória necessária 

para descarregá- los ou abri- los. Se o intuito é atingir o povo, que raramente tem acesso 

                                                 
115 Documento formatado pelo programa Adobe Acrobat. 
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a computadores bons, essa é uma falha notada. Mas quando a intenção é focar em 

educadores e lideranças comunitárias de paróquias, a estrutura do site é adequada. 

 
Ilustração 8 - capa do site do Cefuria 

 

No lado direito estão os links que traduzem os grupos temáticos de focos de 

atuação do Cefuria: comunicação popular, educação popular, economia solidária, 

assembléia popular e “o petróleo é nosso!”, como um anexo virtual do livro editado 

sobre as questões do Petróleo. Excetuando esse último link, os outros fazem parte das 

linhas estratégicas de atuação que o Cefuria segue no momento e cada um deles 

disponibiliza textos, materiais e idéias de projetos, em formato PDF, texto em HTML116 

e em Word. “Eu acho que essas são as três áreas [educação popular, comunicação 

popular e economia solidária] que é difícil dizer o que é mais importante que o outro, 

mas a comunicação popular tem essa coisa tanto de dar visibilidade para o que as outras 

áreas fazem, quanto de ser também ela um instrumento de emancipação” (Ana em 

18/12/07). 

Há ainda na página principal um link para a TV Movimento na qual estão 

reportagens linkadas com o youtube para serem vistas. Além disso, nessa mesma página 

inicial, há o que seria o mais importante e atual para o Cefuria: as últimas notícias, 

avisos e mensagens.  

                                                 
116 De programação de site mesmo e que pode ser lido somente se abrindo a página. 
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A partir dos conceitos de navegabilidade e usabilidade colocados por Nielsen117 

e Krug sobre os itens para uma página da Internet ser eficaz, a página do Cefuria traz 

pontos muito positivos. Entre eles uma atualização freqüente, textos curtos, diretos e 

explicativos, disponibiliza materiais de apoio e publicações para uso liberado, acesso 

aos vídeos produzidos pela Quem TV e pelo programa Movimento e funciona como 

estratégias de comunicação institucional, falando da organização, da sua equipe, de seus 

propósitos e de sua atuação. 

A gestão de comunicação institucional (ou gerenciamento da comunicação 
organizacional) está diretamente subordinada ao conceito de gestão 
organizacional. A comunicação com os diversos públicos com os quais a 
instituição se relaciona é uma ferramenta utilizada pelas organizações no 
âmbito de fazer uma gestão estratégica, envolvendo conceitos com “missão”, 
“objetivos”, e planejamento de uma instituição (UTUSUNOMIYA, 2007, 
p.314).  

  

A avaliação do site é, em sua maioria, positiva do ponto de vista de efetividade, 

mas não se pode deixar de destacar alguns empecilhos que podem desfavorecer a total 

democratização da informação como é a intenção da equipe. Como já falado, o uso do 

pdf para disponibilizar textos e materiais restringe o acesso a quem não tem o programa 

e impede que cópias ou transcrições sejam feitas. Além dos documentos em pdf serem 

mais pesados que os em html e word, os vídeos também são acessados por quem tem 

equipamento com boa potência, objeto também que restringe o acesso de grupos com 

menos possibilidades aquisitivas. 

 

Quem TV 

A Quem TV é a produtora de vídeo que nasceu dos projetos do Cefuria. Ela 

possui gestão independente – está sob responsabilidade de Anderson Leandro – e tem 

como missão principal a produção do programa Movimento e a cobertura das atividades 

dos movimentos populares e organizações de Curitiba e região metropolitana. A Quem 

TV tem sua origem em meados de 1987, quando a equipe do Cefuria cobria as passeatas 

e greves para registro histórico. O equipamento era simples, em VHS. 

Foi somente em 1996 que se conseguiu financiamento para montar uma ilha de 

edição e comprar mais equipamentos para serem utilizados nessa cobertura dos 

movimentos populares. Em 1998, a Quem TV começou a profissionalizar-se, tendo 

como norte a auto-sustentação, como conta Anderson Leandro: 
                                                 
117 Nielsen, Jakob. Projetando websites. São Paulo. Campus, 2000 e Krug, James, Não me faça pensar. 
São Paulo, Makron Books, 2001. 
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Fui fazer uma filmagem uma vez para o movimento negro, e fiquei sabendo que 
a Cefuria tinha uns equipamentos porque eles tinham a produtora e que a 
produtora tinha fechado. E eu vim aqui para alugar. Eu geralmente já fazia 
filmagens nos movimentos sociais e vim com a proposta de locação.(...) Daí de 
lá para cá o movimento social tinha uma demanda de filmagem e não tinha 
quem o fizesse. Era a filmagem de eventos, cobertura de atividades. Registro 
audiovisual das atividades e a edição desse material.  
Comecei a fazer a filmagem e começou a ter demanda externa do Cefuria. 
Acabou que eu assumi a Quem TV– que era a produtora e estou até hoje. 
A Quem TV funcionava há um ano e meio, dois anos, antes de eu chegar, como 
produtora. Porque o Cefuria pensou na montagem desta produtora, mas 
esqueceu a questão dos custos operacionais. A renovação de equipamentos, que 
nessa área é constante. E daí ela se tornou inviável. Na época já estava entrando 
no digital e a produtora era em super vídeo, que é um formato mais antigo. Em 
contrapartida aumentou a demanda em Assembléias, coberturas de atos, 
palestras, cursos, até de casamento e aniversário tinha bastante. (Anderson 
Leandro em 18/12/07) 

 
Hoje a Quem TV continua com o trabalho de cobertura de atividades dos 

movimentos e organizações ligadas, de alguma maneira, ao Cefuria. A intenção é 

mostrar o que não é mostrado pela grande imprensa. Essas gravações também acabam 

fazendo parte do acervo do CEDOC para pesquisa. A Quem TV é, claramente, um tipo 

de comunicação alternativa, não só do Cefuria mas dos movimentos, organizações e 

grupos ligados a ele, com a abordagem documental do ponto de vista dos movimentos. 

Tornou-se uma alternativa ao que é mostrado nos outros veículos. 

Anderson Leandro - É para movimentos sociais. [a Quem TV] foi criada para 
possibilitar uma comunicação, resposta audiovisual para os movimentos sociais 
que são ligados ao Cefuria. A idéia era que também atendesse o mercado, para 
se sustentar. De uma certa forma é como a gente atua ainda hoje, porque quase 
tudo que a gente tem de lucro a gente reinveste na produtora. Se tem uma 
atividade que não tem muito recurso, a gente não deixa de fazer. Tem coisa que 
não pode deixar de cobrir. Por exemplo, está acontecendo o Grito dos 
Excluídos, atividade que a imprensa não faz a cobertura que deveria fazer, e nós 
fazemos a cobertura. 
Nós assumimos bastante o ‘olho’ dos movimentos sociais. Então se o debate é 
da defesa da Maria da Penha, é claro que nosso enfoque não vai ser dos pontos 
negativos da lei da Maria da Penha118. 
Não é, de forma alguma imparcial, porque a produtora é do movimento social. 
Então ela tem que ter esse viés. Mas de certa forma, e aí que é o legal de se 
produzir para os movimentos sociais, é que você não precisa mentir. Você não 
precisa inventar nada, né? Quase tudo está relacionado ao que existe. Você vai 
fazer um vídeo sobre padarias comunitárias, não tem como você pegar alguém 
que não faz pão e pegar um depoimento dela falando do pão. Se ela faz pão de 
forma solidária em uma padaria comunitária, ela vai falar aquilo que ela sente e 
nós não temos outra coisa a por no vídeo a não ser isso.  
Então é legal, porque estamos sempre fazendo algo diferente e coisas que 
existem. O vídeo é uma divulgação. Nada é inventado. (Anderson Leandro em 
18/12/07) 

                                                 
118 Lei que coíbe a violência doméstica contra a mulher. 
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Essa busca pelo alternativo acaba sendo mostrada também no conteúdo dos 

programas. Num dos dias de observação participante, estava sendo editada a cobertura 

realizada de uma iniciativa dos bancários demitidos do banco HSBC no final de 2007. O 

banco, tradicionalmente nas semanas que antecedem o Natal, produz um espetáculo, o 

“Natal do Palácio Avenida”. O palácio está situado em pleno centro da cidade, no 

calçadão da rua XV119, e lá um coral de crianças atendidas pelo programa da Fundação 

HSBC canta das janelas para as pessoas que passam na rua. O show já tem mais de 10 

anos e tem recebido investimento cada ano maior, em luz, produção e efeitos especiais, 

além de artistas globais serem trazidos para se apresentar em conjunto. 

O Sindicato dos Bancários preparou uma atividade de sensibilização da 

sociedade em relação às numerosas demissões repentinas, em frente ao Palácio 

Avenida. Um grupo de 20 bancários vestidos com toucas de Papai Noel resolveram 

fazer o “Coral dos Demitidos” cantando paródias das músicas natalinas explicando a 

situação de demissão, sem motivo aparente, do grupo de bancários em pleno final de 

ano.  É claro que a imprensa não noticiou a iniciativa criativa e sui generis, mas a Quem 

TV estava lá para cobrir. Cobrir um coral alternativo ao do Palácio Avenida120. 

A Quem TV hoje é auto-sustentável, sendo contratada por empresas que 

possuem encomendas de vídeos institucionais e organizações e movimentos que ajudam 

a pagar o custo da cobertura dos seus eventos. Possui sete pessoas fixas trabalhando em 

suas produções e mais cinco freelancers, dentre eles jornalistas que criam roteiros para 

os trabalhos comerciais. 

Anderson Leandro - A gente já fez trabalhos para a Drogamed, um curso de 
capacitação de funcionários, de atendimento ao público. A FGV, uma 
metalúrgica que fez 50 anos e queria fazer um produto institucional que 
valorizasse os trabalhadores que foi quem construiu a empresa.(...) 
Algumas organizações vêm com os roteiros. Geralmente a gente tem que 
transformar isso em um roteiro técnico. De vez em quando contrata jornalista. 
Se tem alguém no movimento que tem um viés do texto a gente pega. Não é 
uma coisa fechada. Claro que a gente assume a qualidade final e em quase 
todos os trabalhos a gente assume a direção. Porque se eu utilizo uma música 
ou uma imagem que pode gerar um processo, automaticamente eu tenho que 
assumir. Mas a idéia é contratar pessoas externas que já trabalharam com 
vídeos ou jornalistas. Sempre freelancers. 
Agora que a gente está pensando em contratar alguém por causa da demanda. A 
gente faz a reportagem hoje e amanhã põe no ar, com essa coisa do youtube. 
O maior problema de você ser do setor produtivo da esquerda é que quando 
você é relacionado a movimentos sociais, todo mundo tem a compreensão de 
que você deve fazer de forma gratuita e que isso não tem custo. E na área de 
tevê, na área audiovisual, o custo é muito alto. Ás vezes só de você parar para 

                                                 
119 Uma das mais movimentadas da cidade, com grande afluxo de pedestres. 
120 O vídeo pode ser visto no link: http://www.cefuria.org.br/mov14bancarios.php 
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fazer um vídeo pequeno, você tem que ter um carro, com combustível, a ajuda 
de alguém para montar e desmontar tudo, alguém para olhar – senão roubam e 
tal. 
(...)A gente sobrevive apenas de mercado. E o movimento social para a gente é 
mercado – que, aliás, é responsável por 70 a 80% da nossa produção. Agora, 
uma diária de câmera você vai encontrar no mercado a R$700, R$R 500. E se 
precisar fazer a R$ 120 pelo movimento a gente faz. Se não der para pagar 
nada, a gente faz por nada. Porque comunicação é visibilidade. A partir do 
momento em que os outros vão vendo o que outros estão fazendo, elas vão 
querer também dar visibilidade para as suas coisas. (Anderson Leandro em 
entrevista a autora, no dia 18/12/07) 

 
Por mais que a Quem TV busque sua sustentação em produções comerciais, as 

produções não seguem a lógica do mercado e não são realizadas para qualquer 

organização.  

Anderson Leandro - Não [fazemos para qualquer empresa] porque a gente não é 
procurado. Quando a pessoa entra em nossa porta e vê o cartaz do Che Guevara, 
a mensagem de libertação dos povos, já sabe que não é aqui que elas vão 
produzir esse tipo de material [comercial ou de exploração]. Tem um monte de 
gente que é séria, talvez na medida em que você começa a fazer uma 
comunicação diferenciada, mostra outros valores. (...) 
Mas ela só vai ter essa consciência, a partir do momento em que ela tiver acesso 
ao outro. E hoje em dia a gente não está num tempo que se tem muito acesso ao 
outro, é só um tipo de informação, é só um tipo de idéia. Então eu acho assim 
que o meu problema de continuar nessa área e nesse viés é puramente de 
sustentabilidade. (Anderson Leandro em 18/12/07). 

 

Além de se posicionar como uma fonte de produção de vídeos para os 

movimentos, a Quem TV funciona, em algumas situações, como fornecedora de 

conteúdos específicos para a mídia de massa. Pode também ser considerada alternativa, 

pois vai para onde os meios de comunicação de massa não vão. 

Anderson Leandro - O melhor trabalho nosso é para os movimentos políticos. 
Os trabalhos sociais não tinham quem cobrisse esses movimentos. De certa 
forma é um voto de pobreza que a produtora está dando dizendo que este é o 
nosso público. Vai ser tratada de forma diferente no mercado. Mas a gente tem 
certeza que se a gente não fizer essa cobertura, os outros não fazem. Ia ficar 
sem. 
A gente tà cansado de fazer um monte de eventos importantes que a mídia 
poderia estar cobrindo, e muitas vezes somos nós que cobrimos. 
(...)Por exemplo, ninguém cobriu o que eu chamaria de ‘trapalhadas’ que a 
força militar fazia no governo Lerner121 – aquelas retiradas - mas a imprensa 
não tem esse material. Se você vir todos os materiais que saíram na época nos 
canais de TV e mesmo os vídeos e documentários que foram feitos depois – 
foram imagens que a gente fez. 

                                                 
121 O governo do Estado na época, do PDT, em 2000 tinha uma política neoliberal focada na privatização 
e no combate às ações que o MST realizava. O ponto alto desse conflito se deu na BR 277 quando a 
polícia barrou um comboio de militantes que vinha do interior do Estado para uma marcha na capital. O 
sem-terra Antônio Tavares Pereira foi morto no confronto. Hoje há um memorial no local. 
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Não tinha ninguém lá, só com as mortes mesmo – como sensacionalismo – é 
que todo mundo foi cobrir. E daí quando tem muito canal de TV aí a gente nem 
vai porque entende que a visibilidade já está sendo dada. Senão a gente tem que 
estar lá. 
Esses dias atrás foram discutir o lançamento de um documento de 
comunicação... todo mundo foi lá porque iam trazer o Raimundo Pereira, Mino 
Carta – então porque a gente vai lá cobrir, vai estar todo mundo lá. Então, 
vamos usar a nossa força para outra coisa. (Anderson Leandro em 18/12/07). 

 

A Quem TV possui, dessa maneira, importância relevante quando se trata de 

registrar as atividades dos movimentos e das organizações militantes em Curitiba e 

região metropolitana. Mais que isso, é fonte de visibilidade dessas iniciativas a partir da 

produção do programa Movimento. A princípio, a intenção da Quem TV não é ser 

veículo institucional do Cefuria, como já vimos, mas sua ação acaba carregando o nome 

do Cefuria a esses grupos de interesse. 

Anderson Leandro - A produtora é do Cefuria. Na questão jurídica sou eu. Mas 
se eu saio amanhã da produtora, a produtora continua – com os equipamentos e 
tal. O Cefuria vai fazer a gestão disso como bem entender. Claro que o 
amadurecimento traz essa reflexão de como você vai gerir para continuar 
avançando sozinha. E ao mesmo tempo contribui com o movimento social. 
(Anderson Leandro em 18/12/07) 
 

E como os formatos de comunicação utilizados pelo Cefuria sempre estão 

imbricados em várias frentes, a Quem TV pode ser analisada também como uma forma 

de comunicação com a imprensa. No fornecimento de material e como fonte de 

informação, a Quem TV e o Cefuria podem ser utilizados como fontes de pautas ou de 

coberturas. Mas essa possibilidade que é aberta pela própria organização não significa 

que é aproveitada pelos veículos de comunicação de massa. Nos depoimentos 

fornecidos pela equipe do Cefuria não foi citada essa busca do Cefuria como fonte, 

somente a busca por imagens para cobrir determinado evento em que a equipe da tevê 

de massa não esteve presente. 

 

2.6 Comunicação com a Imprensa 

As opiniões internas sobre a relação com a imprensa não são uníssonas, mas 

tendem a ser coerentes com a caminhada da organização. Percebe-se que o afastamento 

dos meios de comunicação de massa que havia no início dos trabalhos do Cefuria, 

mantém-se até os dias atuais. Essa atitude acaba advindo, na atualidade, de uma visão 

crítica sobre a cobertura que os veículos têm feito das iniciativas de movimentos e 

grupos populares. Desde a fundação, até o momento, não se tem registro da realização 

de um planejamento de comunicação tendo a imprensa ou os jornalistas como público-
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alvo, intentando, por esses, alcançar a opinião pública de maneira institucional. O que se 

fazia era a promoção de eventos, mobilizações ou marchas enviando-se releases para a 

imprensa. 

Fernanda - Acesso a comunicação de massa a gente não tinha. A gente mandava 
releases para a imprensa quando ia ter algo especial, mas eles cobriam quando 
queriam. A gente nunca teve influência direta com os meios de comunicação, 
pelo contrário, era boicotado, o evento era distorcido, negativizado. 
Eu não me lembro exatamente a questão do rádio. Porque eu me lembro que em 
algum momento a Igreja se envolveu completamente. E como a Igreja tinha 
canais na rádio Clube e outras rádios a gente conseguia veicular. (Fernanda em 
13/11/07) 
 

A opinião sobre uma cobertura tendenciosa e parcial que a imprensa realiza dos 

movimentos populares ainda é ponto pacífico na instituição, na atualidade, mesmo se 

entendendo que está havendo uma abertura, um olhar para as atividades realizadas pelos 

grupos populares da parte da imprensa. Mas as abordagens continuam equivocadas. 

Fernanda - A imprensa se obrigou a reconhecer a demanda social e a veicular o 
que os movimentos fazem. Como notícia. Às vezes tem um ou outro lá que faz 
uma análise. Então, por exemplo, no dia 1º de maio todo ano tem uma missa 
que acontece no alto do pico não sei o quê. Eles vão com câmera, entrevistam o 
padre e mais não sei o quê. Lá na Vila São Pedro que a gente faz uma 
caminhada que é uma área pobre eles até passam. Comunicam o que aconteceu. 
Então entre todas as atividades houve isso, aquilo e isso, mas a mais importante 
foi aquela lá do morro. Esse é o caráter que a imprensa dá. A não ser que 
aconteça um acidente em uma das manifestações, daí eles vão. Continua o foco 
negativo. Para mim, não houve mudança de comportamento da imprensa. A 
imprensa burguesa, os meios de comunicação de massa que possuem um dono 
que se beneficia  com aquele canal, que vende seu espaço para as empresas, 
essas não mudaram. (Fernanda em 13/11/07) 

 
É por essa razão que a coordenação do Cefuria não enxerga no contato com a 

imprensa possíveis frutos positivos. A sensação que se tem, principalmente dos 

militantes mais antigos é de cansaço e de confirmação que somente a via da 

comunicação alternativa consegue ser coerente com o que realmente acontece nos 

grupos populares. 

Ana - Nós não temos nenhum relacionamento.. Porque a gente não acha que 
ajude, que contribua para o trabalho. Eu acho que, com exceção da TV 
Educativa 122, apesar das críticas de ser a televisão do Requião - eu acho que é a 
única que é séria que faz alguma coisa por esse país. O resto, os movimentos 
sociais não têm nenhum espaço verdadeiro. Quando eles põem, é de uma forma 
tão equivocada, que é melhor não pôr. Quando a gente faz alguma atividade e o 
pessoal fala: “ah, vamos fazer um release”, eu acho uma bobagem. Pra que 

                                                 
122 A TV Educativa no Paraná no governo de Roberto Requião possui uma linha de atuação de tendência 
socialista impressa por esse mandato. As coberturas mostradas nela se contrapõe as das outras tevês, 
mostrando o que as outras não mostram e abrindo espaço para amplo debate de assuntos polêmicos como 
transgênicos e o próprio MST. 
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fazer release? É uma bobagem. Ou a gente tem força política e meios 
alternativos de se comunicar com a população, senão não. A mídia sempre foi 
da burguesia, e hoje que eles não precisam mais do exército, eles têm a mídia. 
(Ana em 18/12/07) 

Os mais jovens ainda possuem uma tolerância maior nesse contato com a 

imprensa, mas a visão é de que o que é abordado é, de alguma forma, distorcido quando 

se trata de pautas relacionadas ao movimento popular. Essa tolerância maior opta pela 

divulgação do fato mesmo que ele seja, de alguma maneira distorcido, ao contrário do 

pessoal mais antigo que não vê esse esforço como algo que traga resultados. 

Eles [veículos de massa] só pedem [imagens] quando é alguma coisa bem 
importante. E eles sabem que aqui a gente faz. Mas eu não tenho interesse em 
mandar isso. Seria interessante se eles passassem a minha matéria, a minha 
mensagem. Mas eles vão editar e colocar o ponto de vista deles. Claro que nos 
interessa divulgar, sempre que eles pedem a gente cede a imagem.  Melhor que 
apareça do jeito deles do que não apareça de jeito nenhum. Mas a gente não tem 
o controle do que é que eles vão falar. Que texto eles vão colocar naquelas 
imagens. (Anderson Leandro em 18/12/07) 

 
Mesmo se optando pela comunicação alternativa aos meios de massa, se tem 

claro também que o alcance das informações precisa ser no mesmo nível. 

Anderson Leandro - Eu acho que o desafio do movimento social, 
principalmente no caso da TV e do vídeo, é saber como é que ele vai conseguir 
conversar com a sociedade. Porque um dos problemas do movimento social é o 
preconceito, a discriminação dos movimentos nas mídias de massa. Na medida 
em que o movimento consegue mostrar um outro viés, ele consegue convencer 
as pessoas. Você pega um material do Movimento Sem Terra na primeira 
produção de um assentamento para o bolsa família: cinco, seis caminhões de 
feijão. Você pega essa matéria e divulga, boa parte das pessoas que eram contra 
o sem-terra vão se tornar a favor. O grande desafio é esse, como mostrar as 
coisas que eu faço, a democracia que eu faço de que forma essa democracia está 
sendo valorizada e funciona para as pessoas. Porque a imprensa não deixa 
mostrar isso. Ou ela não mostra e, se mostra, é para dizer que 64 vagabundos 
invadiram uma terra e tal. “E olha eles têm até carro” – aí mostra as Brasílias, 
os Fuscas, as Paratis. Então o desafio é criar visibilidade e mudar a opinião 
pública que é formada por esses meios de comunicação de massa. (Anderson 
Leandro em 18/12/07) 

Biz e Guareschi (2005, p. 114) corroboram que essa é uma tarefa ainda a ser 

realizada:  

Numa sociedade como a nossa, permeada pela comunicação, onde nenhuma 
instância está isolada da mídia, principalmente a instância política, no momento 
em que a mídia for democratizada, com mais facilidade os privilégios injustos 
de alguns irão desaparecer, pois os conhecimentos, as informações a 
mobilização popular, as iniciativas de mudança serão muito mais fáceis e 
rápidas. É importante esconder essa arma do povo. Com ela se liberta e, como 
vemos na presente situação, com ela é muito mais fácil reprimir e manter a 
situação inalterada. Nessa pe rspectiva, toma outro sentido toda a problemática 
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da censura. Olhando em termos bem concretos há, sim, uma censura no Brasil, 
mas essa censura é por parte dos que detêm os meios de comunicação com 
respeito à grande maioria da população. É o povo que é censurado em seu 
direito de conhecer a realidade e falar o seu projeto. 

 

2.7 A comunicação no Cefuria 

O que vimos em relação as estratégias de comunicação no Cefuria foi uma 

crença irrevogável nos meios alternativos de comunicação, que são chamados pela 

equipe muitas vezes de popular. Isso também se deve ao fato da equipe, mesmo sendo 

formada por um grupo de intelectuais militantes se considerar, em muitos momentos, 

como povo, unindo-se às iniciativas propostas. 

Outra questão de relevância é a grande quantidade de possibilidades 

comunicativas exploradas pela organização desde a sua fundação. Está claro aqui – a 

partir da sua história e dos depoimentos vistos – que capacitar as populações 

empobrecidas para que tenham espaço e voz em mídias alternativas – já que nas de 

massa não há acesso, que investir em ferramentas democráticas de comunicação popular 

(teatro, cartazes, folderes, vídeo, rádio) e tomar a parte nos meios comunitários são 

fundamentais para a organização e mobilização desses grupos. 

Ana - Outra área que entra também [na abrangência do trabalho do Cefuria](...) 
que é um princípio, porque é jeito, é meio e fim, é tática, é a comunicação 
popular. Nós temos muito clara a idéia de que é preciso restituir a voz dessas 
pessoas que tiveram a voz roubada. E a educação popular ajuda muito nisso, as 
oficinas que são feitas com as mulheres do grupo são fabulosas. Elas se 
descobrem. Essa coisa do vídeo, dos meios, entendendo isso como superação 
dos próprios limites e como veiculador dos conteúdos que ajudam a construir 
essa emancipação – assim eu acho que essas são as três áreas que é difícil dizer 
o que é mais importante que o outro, mas a comunicação popular tem essa coisa 
tanto de dar visibilidade para o que as outras áreas fazem, quanto de ser 
também ela um instrumento de emancipação. (Ana em 18/12/07) 

 
Outro aspecto a ser analisado é a visão interna de priorizar a capacitação em 

comunicação, que seria educação popular para os meios, do que utilização de estratégias 

de comunicação de maneira consciente da busca por visibilidade da organização. Em 

raros momentos se ouviu falar em sensibilização da opinião pública. Quando se falava 

da sociedade como público, via-se o Cefuria como intermediário da possibilidade de 

atingir a opinião pública para que esta veja o que acontece nos movimentos. O Cefuria 

não se coloca como promotor dos movimentos de maneira a assumir esse papel, mas 

suas ações de comunicação sempre têm o intuito de “dar voz” a alguma situação 

específica, ou mesmo mobilizar para uma demanda específica e nunca para si, como 

organização que agrega esses movimentos. 
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Se vê que do ponto de vista institucional, o Cefuria não se preocupa em divulgar 

suas ações ou mesmo sua atuação, equipe, enfim, engajamentos. Apesar de não manter 

uma intenção na divulgação de suas ações à sociedade em geral, há uma preocupação 

em se apresentar para o público dirigido, isto é, o público que gravita em torno das 

ações do Cefuria, como educadores, professores e lideranças mobilizadoras. É por esse 

motivo que o site está tão bem constituído do ponto de vista institucional. Aos que estão 

chegando agora, desavisados em geral, é possível, a partir do site, encontrar 

informações sobre o Cefuria como organização e como agregador de movimentos. 

Apesar do texto ser estritamente formal na apresentação e não mostrar nem parte da 

riqueza de informações que se teria visitando a sede ou indo a campo com os 

educadores, o site cumpre seu papel de fonte institucional de informações sobre o 

Cefuria. 

Já o relacionamento com a imprensa é característico dos grupos mais combativos e 

parece carregar, na equipe, os problemas que existiam nos ano 1980. Por mais que 

saibamos que haja uma aproximação da imprensa das pautas sociais, essas abordagens, 

na visão da equipe do Cefuria, estão longe de serem fiéis aos movimentos ou mesmo 

imparciais. Por esse motivo, a organização continua optando por formatos alternativos 

de comunicação. É claro que essa busca pelo alternativo acompanha o caminhar das 

mudanças tecnológicas fazendo com que a equipe lance mão da internet, do e-mail e do 

site de vídeos liberados como meios alternativos e democráticos de divulgação. 

O investimento na produtora de vídeo e na gráfica – ambas sustentando-se e 

servindo aos movimentos - confirma esse intuito de se “apoderar” dos meios e fazer “a 

nossa comunicação”. Mas essa comunicação não é a comunicação do Cefuria, mas sim 

a dos movimentos e grupos assessorados pela organização. 

Como material de comunicação institucional - e é material e não estratégia – se 

coloca somente as publicações. Dentre as que resgatam a história dos movimentos há a 

dos 25 anos do Cefuria que conta sua história. Mas é importante entender que não é uma 

estratégia planejada para ser realizada cotidianamente e, sim, mais vista como resgate 

histórico que deve ser arquivado para pesquisas. Não há o intuito de promoção da 

organização ou das suas atividades. 

 

3 Ciranda – Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência 
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A comunicação dentro da Ciranda possui grandes diferenças em relação às 

outras organizações estudadas. Seja porque seu foco de atuação desde o início foi 

trabalhar com a sensibilização frente a comunicação de massa, seja porque é uma 

organização nova (1998) – ela nasceu quando a Internet já se tornava acessível a um 

bom número de pessoas –, seja porque agrupa em sua equipe pessoas jovens – não são 

vistas trabalhando na Ciranda pessoas que tenham mais de 40 anos, a Ciranda utiliza 

como ferramentas de comunicação com seus públicos diversas estratégias que não são 

encontradas na Aditepp e no Cefuria. Sua história, mesmo carregando uma grande 

proximidade com movimentos populares voltados ao trabalho com a criança e 

adolescente, não tem como marca problemas ou traumas do período da ditadura. Uma 

visão um pouco menos reativa marca a sua relação com a imprensa. A leitura dos meios 

de comunicação de massa está longe da que os coloca como “veículos de elite”. Ao 

contrário, para a Ciranda, a imprensa é um dos seus principais públicos, que mesmo 

cometendo equívocos graves em relação a abordagem dos assuntos voltados a criança e 

ao adolescente, tem “remédio”. Isto é, é possível trabalhar para formatar uma imprensa 

que invista mais tempo e mais qualidade nas pautas relacionadas à juventude. Essa 

estratégia de atuação é herdada da ANDI e tem pautado algumas a estratégias da 

Ciranda em outros projetos também, definindo estilo de abordagem e formato utilizado. 

 

3.1 Breve história das estratégias de comunicação utilizadas antes de 2006 

 

Como já foi dito, a palestra sobre o trabalho da ANDI realizada por Geraldinho 

Vieira em Curitiba mudou a vida de um grupo de estudantes de comunicação idealistas 

e, mais tarde, de boa parte do que a imprensa do Paraná entende sobre os problemas e 

vitórias de crianças e adolescentes. Como já vimos no capítulo anterior, a Ciranda tem 

sua trajetória voltada para o trabalho com os veículos de comunicação de massa. 

Exatamente aquilo que outras organizações fundadas anteriormente ou mesmo 

movimentos e grupos populares evitavam, acabou sendo o foco do trabalho da Ciranda. 

Assim, como a ANDI já fazia, era possível utilizar a comunicação – e alguns diriam 

educomunicação123 – para aproximar movimentos e veículos e obter resultados 

interessantes dessa aproximação: de um lado a visibilidade sendo realizada de um jeito 
                                                 
123 A equipe da Ciranda ainda se questiona se em alguns casos faz comunicação ou faz educação nos 
projetos em que trabalham diretamente com os adolescentes. No trabalho desenvolvido as duas áreas 
estão entrelaçadas, segundo Lílian, “a educomunicação é tocada por jornalistas e não educadores”. 
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mais próximo do fidedigno, mais abrangente do que as fórmulas prontas jornalísticas e 

de outro lado (da imprensa), informação específica, apoio na busca de novas e variadas 

fontes além de sugestões de pauta que alimentavam o trabalho diário. Era como se 

estivesse sendo construída uma ponte entre movimentos e imprensa. 

(...) logo percebemos que o movimento social não via com credibilidade os 
grandes meios de comunicação. De maneira geral, os atores do movimento mais 
pensavam em criar meios alternativos de comunicação do que em “perder 
tempo” tentando mudar a cultura dos meios tradicionais e de seus profissionais 
(tidos como arrogantes, superficiais, insensíveis, mantenedores do status 
quo...). Nós vínhamos, ao contrário, de carreiras nos grandes 
meios.Conhecíamos a sua lógica e também a diversidade de perfis dos 
jornalistas. Teria sido muito difícil para nós, e até mesmo falso, priorizar uma 
articulação com rádios comunitárias e outros meios populares, por exemplo. 
Nossa vivência se dava com a “elite da mídia” e era neste cenário que tínhamos 
condições de atuar (...)(VIEIRA, 2005, p.28). 

 

A partir do apoio inicial da ANDI e de sua metodologia, a Ciranda começou a 

construir sua imagem institucional124, baseada na equipe e não no nome da instituição, 

por meio do contato interpessoal – visitas - com instituições que trabalhavam com 

crianças e adolescentes. Lá, as jornalistas coletavam informações, construíam textos e 

enviavam à ANDI. 

Lílian - Então, a gente chegava em uma instituição para visitar, a gente 
explicava todo o processo da Ciranda para depois ir conhecer a instituição: 
“Nós estamos aqui por causa disso, não vim fazer matéria, não vim pegar 
informações, não vim criar fontes, eu vim criar um diálogo”... 
Nívea - E era sempre verbal a conversa? 
Lílian - A grande parte, a maioria dos casos. Tanto que essa era uma função que 
eu cuidava na época, mas há instituições que até hoje, assim, vai estagiário, eles 
comentam: “Ah, eu conheço” ou “Ah, eu já vi”, foi porque eu saía fazendo um 
tour pela cidade e com isso eu conheci muitas e muitas instituições... 
(...)Eu achava o nome de uma instituição, via em algum lugar e tal, anotava, 
entrava em contato com a instituição e: “Ah nós somos uma casa lar” e eu 
respondia: “Que legal! Posso ir visitar?” e a resposta: “Claro!”, e eu ia visitar, e 
de repente me deparava com uma casa lar e daí passava a entender o que é uma 
casa lar, e daí, de repente, você tinha o contato com a criança que estava ali na 
casa lar e entendia o porquê a criança estava na casa lar(...) Então essas 
vivências eram muito desse processo de formação, aí você parava: “Mas como 
é que essa casa lar sobrevive? E essa casa lar faz parte de uma associação 
assim... assim...”. Daí você chegava num âmago que, de repente, de uma 
organização que tinha oito casas lares, daí você entender a dinâmica da área 
social, porque a gente tinha a dinâmica da comunicação, a gente tinha que 
passar a entender a dinâmica dos direitos da Infância e Adolescência, dinâmica 
do funcionamento da área social... (Lílian em entrevista fornecida a autora no 
dia 22/09/07) 

                                                 
124 Importante destacar que essa construção institucional se dava sem a intenção de fazê-lo. O trabalho de 
busca de informações vinha antes em prioridade, tanto que no início a equipe era chamada de meninas da 
ANDI ou do Faxina, jornalista que fez a ponte entre a equipe e os jornalistas dos veículos de comunicação 
de massa de Curitiba.  
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Logo o serviço de clipping dos principais jornais do estado começou a ser realizado:  

Lílian - E daí nas férias de Janeiro, do final do ano, aí a gente já saiu fazendo as 
primeiras reuniões, fechando as primeiras parcerias, aí ele (Geraldinho) indicou 
o Elson Faxina daqui, o Faxina foi abrindo portas diversas, tanto que nos 
veículos a gente conseguiu assinatura dos quatro veículos de Curitiba: O Jornal 
do Estado, O Estado do Paraná, Folha do Paraná e Gazeta do Povo. (Lílian em 
entrevista fornecida no dia 22/09/07) 
 

Logo começaram a ser planejados formatos de envio de informação ao que já seria o 

público principal da Ciranda: os jornalistas.  

Lílian - “A Ciranda no Papel”, algumas ações tinham o banco de fontes, tinham 
os projetos para acontecer, a “Ciranda no Ar”, a “Ciranda na TV”, inclusive 
chegaram a ser gravados e tal, mas aí o processo de passar na TV era outra 
coisa, mas foi assim, até de formalização da Ciranda como uma instituição civil 
sem fins lucrativos e todo esse processo de pensar a Ciranda como um projeto 
que, de alguma forma, estava tendo relação direta com o nosso futuro, né... 
(Lílian em entrevista fornecida no dia 22/09/07) 
 

O que saiu dos planos e virou realidade foi o Ciranda no Papel, um boletim 

escrito em um A4 frente e verso que a equipe construía e pessoalmente distribuía nas 

redações de jornais. Esse contato pessoal era fundamental para que as jornalistas (ou 

futuras, porque no início eram estudantes) fossem conhecidas e pudessem construir 

relações mais próximas com os jornalistas das aquelas que assessorias de imprensa 

normalmente realizavam: 

Lílian - Era um desafio mesmo, e tipo, eu acho que muita coisa, até desse 
negócio de entregar, de dar na mão, pedir retorno, tentar falar com o jornalista, 
acho que isso daí também foram coisas legais, coisas que foram funcionando e 
foram abrindo esse diálogo, esse contato: “Ah, nós estamos entregando um 
boletim”, não é um boletinzinho bonitinho da criança, é um boletim sério, de 
sugestão de pauta, que aqui você consegue retratar algumas coisas assim e 
assim, então é isso que a gente está falando... (Lílian em entrevista fornecida no 
dia 22/09/07) 
 

Os boletins não eram sugestões de pauta formatadas, mas textos curtinhos que 

“provocavam” o jornalista a fazer a matéria conhecendo as instituições e seus trabalhos. 

Lílian - Mas a idéia é desse processo da formação e da sensibilização do 
jornalista, (...), por exemplo (...)quando chegava na instituição, isso daí chega 
para o jornalista, então a instituição poderia fazer a matéria e entregar tudo 
pronto e tal e falar: “Publique”. A gente não tinha o interesse de fazer isso, a 
gente falava: “A tal instituição é assim... assim... assim... para mais 
informações, etc e tal”. Procurava um gancho naquele meiozinho para falar para 
o jornalista, colocava o contato...(...)[colocava] coisas muito básicas: “Para 
informações, site tal, pessoa tal, instituição tal, etc.”, aí o jornalista vai, se ele 
faz a matéria, a gente tem a possibilidade de que ele comece a se envolver nesse 
mundo e comece, no mínimo, ele está conhecendo... (Lílian em entrevista 
fornecida no dia 22/09/07) 
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Nesse período, nasce a Rede ANDI Brasil, que transformou a prática da Ciranda 

em metodologia e repassou a outras organizações do Brasil. 

a ANDI apoiou uma outra experiência também, na Bahia, dando esse incentivo 
e daí surgiu o projeto da Rede ANDI Brasil, que hoje em dia é uma articulação 
de instituições para promover a comunicação mais responsável nessa área e foi 
a Rede ANDI Brasil, com a influência de toda captação de recurso do início, 
toda a expertise da ANDI naquele momento e que conseguiu viabilizar seis 
agências de Rede ANDI em seis estados diferentes... (Lílian em entrevista 
fornecida no dia 22/09/07) 
 

A equipe da Ciranda passava a visitar as instituições que trabalhavam com 

crianças e adolescentes, traçava um breve perfil dessas organizações – construía com 

isso o banco de fontes para os jornalistas, fazia o clipping do que saía sobre crianças e 

adolescentes nos principais jornais do Estado e elaborava o boletim Ciranda no Papel 

que sugeria pautas a partir de uma ótica mais ampla do que a comumente usada pelos 

veículos. Esse era o conjunto de atividades que uma agência da ANDI deveria 

desenvolver. Depois disso vieram as publicações das pesquisas/análises de clippings 

realizados sobre temáticas específicas que envolviam a criança e o adolescente, a 

indicação do Jornalista Amigo da Criança125 e a realização de workshops para 

jornalistas. Esses workshops eram realizados para levar aos colegas jornalistas visões 

diferenciadas sobre abordagens de pautas e sobre a situação das crianças e adolescentes. 

Trabalhavam-se conceitos como pobreza, cidadania e o próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente entre outras informações da área.  

Outra ação comunicativa foi o lançamento das pesquisas de análise de mídia. A 

partir da eleição de uma temática, eram feitas análises das matérias que foram 

publicadas em determinado ano a partir de quantidade, vocábulos utilizados, conceitos e 

abordagens positivas ou negativas do assunto. O resultado era a publicação de um texto 

com essas análises. Essa pesquisa era lançada em um evento no qual jornalistas eram os 

principais convidados. A intenção era sensibilizá- los para a qualificação do trabalho que 

estavam desenvolvendo e promover uma troca de experiências entre jornalistas, 

organizações, estudantes e jovens.  

Lílian - Então com a pesquisa a gente ia entregar, também fazia o evento para a 
entrega aos jornalistas e também a gente procurava entregar, mandar para 
pessoas estratégicas, assim, sempre...(...)A gente teve evento de manhã, à noite, 
lançamento em Londrina e Curitiba, tiveram várias propostas, teve a última 

                                                 
125 O Projeto Jornalista Amigo da Criança começou em 1997 e premia os jornalistas que trabalham pautas 
de crianças e adolescentes a partir de visão e abordagem qualificadas. “Após esses anos de projeto, é 
possível constatar que esses profissionais são referência dentro e fora de suas redações de jornais, 
revistas, rádios e televisões e a cada ano, o projeto consolida a presença da infância e da adolescência na 
agenda do jornalismo brasileiro”. Fonte: www.ciranda.org.br 
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pesquisa, que foi uma coisa muito legal, a gente falou: “Esse negócio de vir o 
jornalista como alguém que está fora, não dá, jornalista é mais um ator social”, 
então vamos falar, vamos colocar ele no debate mesmo. A gente convidou todos 
os jornalistas Amigos da Criança do Paraná para serem os debatedores, dos 15, 
foram nove, foi muito legal, porque tinha nove jornalistas frente à frente com as 
pessoas. E na platéia, estudantes de jornalismo, o pessoal das ONGs, tinha 
jovem, tinham outros jornalistas, sabe, e debatendo ali, os jornalistas falando: 
“Pô, a gente sabe que não é perfeito, mas vem aqui e interfere”, “o meu e-mail é 
tal” ou “por que vocês não consultam os jovens, a gente está aqui e tal...”, “e 
isso ainda é uma coisa que a gente não consegue fazer, a gente reproduz para a 
sociedade”... sabe, mas eram os dois [públicos] ali, debatendo, e daí o jornalista 
virava e também falava: “Pô, a gente chega nas organizações e as organizações 
não têm nada para passar”... “daí não tem informação”... (Lílian em entrevista 
fornecida no dia 22/09/07) 
 

Outro foco de atuação da Ciranda no início foi a sensibilização das instituições 

sociais que trabalhavam com criança e adolescente de que a comunicação – 

principalmente com a imprensa – era algo importante, até para a sustentabilidade tão 

buscada pelas instituições. Lílian explica que a comunicação é vista quase sempre como 

supérflua pelas organizações, que se têm verba, normalmente aplicam na atividade-fim 

somente: 

Lílian - aí você chega numa instituição e isso é totalmente normal [formar, 
educar seu público], é natural, é o processo de vida da instituição, ela vai 
preferir o que: dar comida para a criança ou ela vai preferir investir em um 
plano de comunicação? E é normal, só que o diálogo era nesse sentido, vamos 
criando meios, é possível criar meios, é possível ir trazendo, conseguindo 
desenvolver, então, eu acho que algumas coisas já são vistas de um modo mais 
produtivo, de uma mente mais aberta, mais receptiva, inclusive com relação à 
sobrevivência da própria instituição, a contribuição que a comunicação dá.... 
(Lílian em entrevista fornecida no dia 22/09/07) 

 

Essas atividades que até então focavam o que a ANDI propunha como 

metodologia acabaram abrindo caminho para a possibilidade da realização de outros 

projetos tendo como público final os próprios adolescentes. E a Ciranda passou a lidar 

com o público diretamente e não a favorecer a área da infância e juventude somente a 

partir da visibilidade na imprensa. Mas esse trabalho diretamente com o público – que 

em muitos casos é visto como educomunicação – também é realizado a partir da 

capacitação para estratégias de comunicação ou da construção de produtos de 

comunicação que englobavam as reflexões realizadas nos grupos. Um desses primeiros 

projetos foi o Interação Digital, que ofertou oficinas de quadrinhos e sites para 

adolescentes que participavam do Centro de Libertação do Menor, um projeto que 

propunha cursos de profissionalização, esportes e outras atividades formativas a 

adolescentes. Depois desse projeto, a Ciranda começou a pensar em formas de utilizar o 
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conhecimento voltado para comunicação em outras possibilidades de atuação. Desta 

reflexão surgiu a Campanha de Comunicação contra a Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira que teve como públicos grupos muito 

mais variados para serem atingidos: caminhoneiros, hotéis, policiais, empresas e 

comércio em geral, sociedade como um todo, famílias, escolas, entre outros. Estavam 

inseridos os públicos que tinham algum tipo de influência ou contato com a realidade da 

exploração sexual infanto-juvenil na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. 

Esse projeto, mais trabalhado como campanha de comunicação, moveu as estruturas 

da Ciranda para se voltar para o lado do fazer comunicação para mobilização. E a idéia 

estimulou outras iniciativas que juntavam comunicação, mobilização e educação. Na 

realização desses projetos o nome da Ciranda acompanhava seus representantes que 

estavam participando de eventos, conselhos municipais, estaduais e federais e de 

discussões que envolvessem a criança e o adolescente. 

Atualmente todos os projetos realizados pela Ciranda possuem um viés voltado para 

estratégias de comunicação. Ou a estratégia de comunicação (produção de vídeo, jornal) 

é um pretexto para se discutir assuntos como violência, cidadania, direitos humanos e 

dar voz aos grupos de adolescentes que não têm esse espaço, ou o trabalho é mobilizar a 

partir dos processos comunicativos e campanhas.  

 

3.2 Os públicos da Ciranda 

Há uma vasta lista de públicos atingidos pelos trabalhos da Ciranda. Entre os 

diretamente atingidos pela ação da Ciranda, os beneficiários, estão os jornalistas e as 

instituições sociais que trabalham com a área infanto-juvenil. 

Lílian - era como se a gente estivesse em um meio: de um lado a gente tem as 
organizações e as organizações têm informações. Nas organizações, a falta de 
profissionalização das informações nesta área de comunicação prejudica a 
democratização da comunicação, da informação que elas possuem, sabe, tipo: o 
fato de trazer essas informações para a sociedade pode criar um processo de 
consciência de sensibilidade para aquela temática, que só as organizações 
podem desenvolver. Do outro lado têm os caras que trabalham com a 
informação e muitas vezes não chegam aqui, e então: como profissionalizar 
aqui, como sensibilizar aqui, e fazer essa função, então eles eram público. 
Nívea - Na verdade vocês tinham intenções quando iam para as instituições de 
desmistificar um pouco essa questão da imprensa e de dizer: “Gente, é 
importante trabalhar com comunicação”, é isso? 
Lílian - Isso, até hoje, é desafio mesmo, eu acho que já com avanço. A gente 
tinha o foco de chegar às instituições e falar que um novo olhar para a 
comunicação é importante dentro de uma perspectiva que até hoje é a que a 
gente enfrenta, por exemplo, um financiador, ele prefere dar comida para a 
criança ou investir em um projeto de comunicação? É mais ou menos a lógica 
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que a gente tem que enfrentar, mas isso não é uma lógica absurda. Por exemplo, 
no Brasil, ainda assim colocar a educação como prioridade para o 
desenvolvimento do país, para todo e qualquer desenvolvimento do Brasil ainda 
é um desafio, eles acham que: “Tem que investir em economia, tem que investir 
nas indústrias, é nisso, depois a gente investe em educação”. (Lílian em 
entrevista fornecida no dia 22/09/07) 
 

Como públicos beneficiários, também, agora no viés dos outros projetos já 

citados no Capítulo III, temos os adolescentes-foco dos trabalhos desenvolvidos no 

“Luz, Câmera, Ação”, tanto nas escolas quanto nas unidades de privação de liberdade 

de adolescentes; no “Navegando nos Direitos” que são os jovens das escolas e grupos 

de Paranaguá e no “Catavento”, os jovens de Almirante Tamandaré e Colombo. Esses 

públicos não estão sendo atingidos por uma comunicação institucional, mas por 

estratégias de comunicação que se incluem nos planejamentos dos projetos. 

Há também como públicos com os quais a organização se relaciona diretamente, 

os financiadores. A Ciranda conta com um número diversificado de financiadores para 

os seus projetos, que recebem os planos de ação, relatórios e muitas vezes fazem visitas 

para acompanhar a atuação da organização. Entre esses públicos há bancos como 

Santander, Itaú, HSBC; fundações de empresas privadas, como o Instituto C&A, 

organizações públicas brasileiras e organizações internacionais como OIT e Unicef.  

Um público similar aos financiadores são os parceiros, um grupo grande de 

empresas, prefeituras, órgão governamentais, conselhos e organizações, que ora estão 

ajudando a financiar um evento específico, ora estão oferecendo equipamentos, serviços 

e apoio para a realização de atividades específicas. 

Por fim, há os cidadãos atingidos pelos meios de comunicação, os familiares126 dos 

adolescentes trabalhados nos projetos e organizações afetadas de alguma maneira pelo 

trabalho da Ciranda. 

França explica essa relação entre os públicos: 

A predominância da sua administração [de uma ONG], em geral, não se situa 
junto aos públicos internos, extremamente reduzidos, mas aos externos. Há 
ONGs que promovem ações de menor visibilidade e menor alcance; há outras 
que desenvolvem intensas atividades, com a participação de vários públicos e 
que se projetam intensamente na sociedade. As regras para classificação de 
público são as mesmas. Estuda-se a estrutura da empresa e de seus públicos. A 
partir dessa análise, determinam-se quais são os públicos estratégicos que 
garantem o funcionamento e a sustentação da organização e dos demais 
públicos a ela ligados como prestadores de serviços qualificados e 
colaboradores ativos. A seguir, aplicam-se os critérios lógicos de identificação 

                                                 
126 Com a parceria entre Ciranda e Aditepp na qual a Aditepp trabalha com esses familiares dos 
adolescentes atingidos pelo projeto, esse público que é indireto para a Ciranda torna-se direto para a 
Aditepp. 
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dos públicos e das formas de suas relações com a organização (FRANÇA, 
2004, p.138). 

 

 

3.3 A comunicação interna  

 
A comunicação interna da Ciranda acontece, não fugindo à regra das outras 

organizações estudadas, prioritariamente a partir do contato interpessoal. Por telefone, 

em reuniões e pessoalmente são resolvidas as principais questões. É importante ressaltar 

que como a equipe está dividida em duas estruturas prediais diferentes – estão no 

mesmo terreno e entrada, mas precisa-se descer de uma para subir em outra - é natural 

que as comunicações aconteçam mais entre componentes de equipes que estão no 

mesmo ambiente do que inter-equipes. Há ramais que ligam as salas que também 

facilitam o intercâmbio de informações. 

O mural Cirantepp127, encontrado no depósito/arquivo da Aditepp e que foi 

levantado como uma possível solução de comunicação para os desafios de 2008 da 

equipe, seria a única iniciativa, fora dos contatos interpessoais, já tentada. “Tentou-se, 

mas eu achei brincadeira demais. Ter um mural que crie interatividade entre a equipe é 

legal, mas que fale de coisas que a gente faz”, diz Lílian128. 

 Outra estratégia comum que pauta a comunicação interna é o uso do e-mail. Mas 

ele ocorre somente na possibilidade de troca de informações e não no planejamento de 

uma comunicação periódica que utiliza o e-mail para ser repassada na equipe e informar 

de maneira sistemática o que está acontecendo. 

 Na reunião de planejamento um dos pontos negativos levantados foi a falta de 

comunicação interna. Ela é falha para boa parte da equipe e um exemplo levantado foi 

que um integrante da equipe ficou sabendo da demissão de um colega por um ator 

externo à instituição.  Não se viu isso como algo a ser resolvido, comentando-se de 

maneira evasiva o caso. 

O que se percebeu internamente é uma força que a liderança exerce na troca de 

informações e decisões internas. Por mais que as decisões estejam formalizadas como 

sendo realizadas a partir de um colegiado, é interessante ver como as pessoas se 

reportam de alguma forma ao pensar da líder fundadora, mesmo ela não estando por 

                                                 
127 Bom lembrar que a equipe de quatro pessoas da Aditepp está na mesma estrutura, sendo que duas 
integrantes fazem parte da Ciranda também. 
128 Em entrevista no dia 10/01/08. 
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perto. Há uma combinação de falta de informação e de repasse de tecnologia/knowhow 

com uma obrigação de fazer da maneira que a líder quer. 

É possível que essa característica de reunir somente pessoas jovens, recém-

formadas e o “aprender-fazendo” diário, como foi dito no planejamento 2008, seja 

preponderante e traduza algumas das dificuldades internas, como Joelma tenta explicar:  

Joelma - Eu acho que a Ciranda, na verdade, primeiro que ela se diferencia, no 
caso da gente aqui, do tema em si ao qual ela trabalha, mas eu acho que 
estruturalmente, acho que a Ciranda é super mutável, porque... eu acho que ela 
está tentando procurar, na verdade, constantemente faz isso, a gente já chamou 
meio que uma consultoria para tentar fazer um planejamento, a gente já fez 
vários planejamentos. Antes era uma coisa que não existia, agora a gente, 
devagarzinho, tá conseguindo tentar seguir uma lógica, porque ela saiu de uma 
coordenação de uma pessoa para entrar como colegiada e aí tava uma época que 
não existia projeto praticamente, do nada [para o gerenciamento de vários 
projetos], e aí eu acho esse negócio da Ciranda crescer muito rápido, enfim, eu 
acho que atrapalhou um pouco. A Ciranda nasceu praticamente há um ano, 
nasceu, cresceu, em um ano... (Joelma em entrevista fornecida a autora no dia 
20/11/07) 

 
A necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo, de gerenciar diversas demandas 

on time, de dar respostas diárias aos processos faz com que essa direção colegiada acabe 

funcionando somente em momentos de tomar decisões importantes deixando, muitas 

vezes, os profissionais sem suporte de acompanhamento sobre como estão gerindo suas 

atividades. Isso é sentido no fazer diário, nas dúvidas verbalizadas e na angústia pela 

falta de metodologia do início.  

Joelma - daí o bicho pegou, pois a gente saiu desse processo que é meio de 
aprender na marra e não sabia lidar muito com as coisas, equipe vindo, então foi 
muito que aprender meio que na marra, tanto é que teve um final de ano muito 
engraçado. (...)[consultor externo] veio para ajudar a gente a fazer tipo um 
planejamento, uma estrutura inicial, da gente saber qual seria nosso 
direcionamento, a partir daí planejava as ações, e aí a gente fez o planejamento 
do Catavento. O Catavento fica lá na Comunicação e Formação, mas ele é total 
articulação, que é um outro perrengue que a gente nunca se enfiou assim. 
Perpassa totalmente da mobilização ali, da comunicação direta com 
adolescentes, enfim, daí eu tive que fazer o planejamento do bichinho... Nossa, 
mas eu penei para fazer, penei muito, porque eu não tinha idéia do que eu tinha 
que fazer, daí eu demorei uma semana para fazer o negócio, me internei e deu, 
mas sabe, não tinha um parâmetro, uma planilha que me dissesse: faça assim, 
faça assado... (Joelma em entrevista no dia 20/11/07) 

 

A reunião de planejamento para 2008 não mostrou propostas concretas129 sobre a 

comunicação interna. Ela foi tratada como algo não tão necessário numa equipe que 

                                                 
129 Foi possível observar que a comunicação interna não é facilitada a fim de que as informações se 
concentrem em determinados atores. Notou-se também a personificação da instituição na líder no 
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reúne 20 pessoas. Assim, podemos buscar em Canfield que nos explica no Capítulo II o 

processo de formação de opinião dos grupos pequenos e homogêneos (são todos jovens 

comunicadores de classe média) que diz que se deve levar em conta a opinião dos seus 

líderes, por exercerem grande influência na opinião dos liderados que tendem a aceitar 

sem discussão a opinião da autoridade. A obediência e concordância com a opinião da 

autoridade dá origem aos grupos altamente organizados e homogêneos (CANFIELD, 

1988, p. 44). Vozes dissonantes não são tratadas como possibilidades de discussão 

democrática. A reunião de planejamento mostrou um exemplo. Uma das integrantes da 

equipe questionou o motivo de não se empunhar claramente determinadas bandeiras 

pela organização. A questão foi respondida pela líder como um procedimento já 

estabelecido, como algo que deve ser daquela maneira, sem possibilidade de 

questionamento. Segundo ela a posição da organização é a de municiar as pessoas – 

jornalistas, principalmente – de informações sobre determinados assuntos a fim de que 

estes saibam do que estão tratando. A posição é a de evitar a doutrinação em relação as 

bandeiras mas de promover a consciência sobre determinados conceitos, mesmo que a 

Ciranda e sua equipe seja claramente a favor ou contra determinados temas. 

O público interno da Ciranda é um exemplo de grupo homogêneo altamente 

organizado que tem nas reuniões e nos contatos interpessoais suas estratégias de 

comunicação interna. 

 

3.4 A comunicação interpessoal e a dirigida 

A comunicação interpessoal da Ciranda se dá principalmente com a presença de 

seus integrantes em eventos diversos no Brasil todo. Do ponto de vista institucional, a 

Ciranda é conhecida nesses ambientes por meio de suas mobilizações e articulações e, 

quando o público está na sua abrangência, no recebimento de comunicação dirigida. 

Outro processo de comunicação interpessoal se dá quando seus integrantes 

visitam instituições sociais da área da infância e adolescência e as comunidades, 

unidades e escolas onde os projetos estão sendo realizados. O contato com prefeituras e 

organizações parceiras também se dá por meio do contato interpessoal e é reforçado por 

meio de e-mail e carta. Na Ciranda, a comunicação interpessoal e a dirigida se 

complementam nos contatos, articulações e mesmo no trabalho de sensibilização de 

                                                                                                                                               
discurso: “escreva o que a Ciranda pode esperar de vcs” Em vários momentos ela verbalizou: “eu posso 
esperar isso de vocês?” Como se Ciranda e líder fossem o mesmo organismo. 
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jornalistas. Lílian explica melhor os intuitos dessa comunicação conjunta com os 

jornalistas, principalmente no estímulo à realização de outras abordagens: 

Lílian - Vamos lá no âmago, porque, de repente se um crime aconteceu aqui em 
uma esquina (...) na outra esquina tem uma instituição onde 100 crianças não 
foram mortas ou não cometeram crimes porque são alimentadas, porque vão à 
escola, porque tem todo um processo de atendimento... Vamos ali tentar saber 
uma proposta de solução, vamos voltar um pouquinho para saber qual foi a 
história, (...), vamos tentar contextualizar um pouquinho, vamos tentar saber 
quantos crimes acontecem, sabe, que tipo de crime, motivado por quê, qual é o 
perfil desse cara...(...) E daí lasca para o seu leitor tirar as próprias conclusões, 
que ele quiser. É o que a gente diz, inclusive, com relação ao Estatuto130, sabe? 
Nós defendemos o Estatuto, mas assim, diante do jornalismo, a gente tem que 
mostrar todas as coisas, mas antes de falar: “Eu sou contra” ou “Eu sou a 
favor”, conheça... (Lílian em entrevista fornecida no dia 22/09/07) 
 

Na linha dos procedimentos de comunicação dirigidos, a Ciranda possui 

inúmeros formatos e iniciativas. Tanto que é possível que alguns tenham escapado a 

esse levantamento pelo simples motivo de entender que toda comunicação construída 

por um comunicador com um fim específico a um público específico pode ser dirigida. 

Sabe-se, dessa maneira, que se a Joelma precisar de algo específico de uma das 

prefeituras com as quais o projeto Catavento se relaciona, ela vai construir um texto 

personalizado, que carregue as informações e abordagens específicas para aquele 

público que vai recebê- lo. A partir de Henriques (2005, p. 18) já vimos que essa 

comunicação dirigida fornece proximidade se utilizada com freqüência pelas 

organizações. E na articulação com prefeituras, escolas, etc, tê- las por perto – tanto do 

trabalho quanto na “fidelidade” a uma linha de atuação - é fundamental. 

  

Prioridade absoluta 

                                                 
130 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Ilustração 9 - boletim Prioridade Absoluta 
 

O “Prioridade Absoluta” é um boletim/sugestão de pauta enviado aos jornalistas 

dos meios de comunicação de massa do Paraná e outros que fazem parte do banco de 

dados por interesse toda semana. A idéia não é enviar uma pauta pronta, mas sugestões 

de possíveis matérias que podem ser publicadas colocando-se os direitos da infância e 

adolescência no foco dos assuntos da agenda. As informações utilizadas para preparar o 

“Prioridade Absoluta” vêm das instituições e das atividades realizadas pelos grupos que 

trabalham na área, além da discussão realizada em nível nacional com a Rede ANDI. 

Lílian explica como o “Prioridade Absoluta” é construído e qual a sua intenção: 

É, e isso é até hoje, por mais que hoje em dia a gente tenha muitos casos assim 
que pegam e publicam, pegam a sugestão de pauta e publicam... 
Mas usando o exemplo da educação: “Ah, surgiu um dado, tem uma nova 
pesquisa”, estamos falando ali daquela pesquisa, normal, tranqüilo, vai 
apontando algumas coisas, mas assim, existe tal instituição que há tanto tempo 
faz isso, isso e isso, o contato é tal, especialistas para falar desses números, (...) 
E muito do negócio dicas, dicas mesmo, para o jornalista: “seria legal 
identificar tal coisa, seria legal se pudesse tal”... (Lílian em entrevista fornecida 
no dia 22/09/07) 
 

 O boletim é elaborado pela equipe interna de jornalistas (e estagiários) 

responsáveis pelo projeto da Rede ANDI e segue padrão de layout dos materiais 

institucionais da Ciranda: site, “Prioridade Absoluta” e clipping. 
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Clipping PR 
 

 
Ilustração 10 - Clipping PR 
 
 O Clipping PR é também uma comunicação dirigida ao mailing de mais de 2500 

endereços que a Ciranda possui. Ele tem como públicos principais instituições sociais 

da área infanto-juvenil, órgãos públicos e conselhos que têm foco de trabalho voltado 

para os direitos da criança e do adolescente, empresas e instituições parceiras, 

jornalistas, estudantes e simpatizantes. 

 No e-mail, que é diário, normalmente são enviados dois textos noticiosos que 

possuem como assunto principal questões relacionadas aos direitos da criança e do 

adolescente. Esses textos são retirados de edições diárias dos jornais paranaenses. Além 

disso, o e-mail traz links para mais assuntos que remetem ao site da Ciranda nas seções: 

artigos, notícias, fale conosco, clipping e para o “Prioridade Absoluta”. 

 

Folder institucional 

A Ciranda possui um folder institucional que traz informações sobre a 

organização e seus projetos. O folder já está desatualizado por não conter os projetos 

“Navegando nos Direitos” e “Catavento”, mas em um pouco espaço, cumpre o papel de 

traçar linhas gerais sobre os processos comunicativos que envolvem a metodologia da 
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Rede ANDI. O layout é em 4 cores e segue a padronização de fontes e fundos dos 

materiais da Ciranda. Seu público são os interessados na Ciranda de alguma maneira: 

estudantes, representantes dos parceiros, profissionais da área, possíveis financiadores. 

 
Ilustração 11 - folder institucional Ciranda 
 

 

Materiais de comunicação dos projetos 

Além dos materiais de comunicação dirigida acima – que são os que possuem 

viés um pouco mais institucional levando o nome da Ciranda como propositora maior 

da comunicação, há um conjunto de materiais específicos que cada projeto demanda. 

São kits com folder, cartazes, selos, peças publicitárias – como a da campanha da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT – cartilhas de sensibilização, guias de 

trabalho – como os do projeto “Navegando nos Direitos” e do “Luz, câmera, paz”, na 

escola e nas unidades. Esses materiais dirigidos são todos elaborados pela equipe 

Ciranda, possuem a chancela da organização e dos seus parceiros de projeto mas 

demonstram menos viés institucional que os anteriores. Nesses materiais, os públicos 

são os específicos de cada projeto e o foco da comunicação se dá no conceito 

desenvolvido na determinada atividade. A Ciranda, como organização, entra somente 

com a logo na assinatura como propositora do material.  
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Internet131 

Dentre as organizações estudadas o site da Internet que se mostra mais adequado do 

ponto de vista de navegabilidade, fornecimento de informações e atualização é o da 

Ciranda. O layout da página inicial é um pouco confuso, oferecendo possibilidades de 

links na barra superior em duas linhas, na barra da direita com os links referentes ao 

projeto da Rede ANDI e com vários banners listados abaixo sobre as campanhas e 

projetos com os quais a Ciranda está envolvida. No meio da página – lugar mais nobre – 

estão as últimas notícias e destaques da área dos direitos da criança e do adolescente.  

São numerosas as possibilidades de navegação e de materiais disponibilizados, o que 

dificulta a sua atualização constante. 

Seções específicas do projeto da Rede ANDI são os links clipping (para quem 

não recebe por e-mail poder ver no site), Prioridade Absoluta, banco de fontes que 

encaminha ao site da ANDI com possibilidade de pesquisa por assunto, nome, região e 

palavra-chave. Por esse banco, que é um cadastro completo de possíveis fontes da área 

para uso dos jornalistas, pode-se qualificar as matérias com consulta a fontes 

diversificadas. Há também uma seção sobre as pesquisas de mídia. Ela está 

desatua lizada, faltando duas pesquisas. As três que lá estão podem ser baixadas no 

computador e lidas na íntegra no programa Adobe Acrobat Reader. As observações que 

fizemos sobre esse programa em relação ao seu uso no site do Cefuria, aqui devem ser 

analisadas em outro contexto. O público-foco da Ciranda já possui acesso a programas e 

equipamentos modernos por serem material de trabalho dos jornalistas, principalmente. 

Assim, a disponibilização desse material em PDF é comum para esse público. Ainda no 

menu de cima há um link chamado biblioteca que não está funcionando e não há 

material disponível. Os links artigo, notícias e campanha disponibilizam material com a 

atualidade necessária para cada situação. O de notícias é atualizado diariamente. Há 

ainda um link que explica a campanha e lista os Jornalistas Amigos da Criança no 

Paraná e outro que é um glossário dos conceitos mais utilizados na área, como abuso 

sexual, maioridade penal, taxa de escolarização bruta e líquida, entre outros. O glossário 

mostra-se um excelente apoio para jornalistas que precisam produzir matérias sobre 

crianças e adolescentes. 

Os links situados no bloco superior do site, em sua maioria são claramente links 

de serviços oferecidos aos jornalistas num primeiro momento e para as instituições da 

                                                 
131 O site da Ciranda saiu do ar no mês de fevereiro e por isso não foi possível colocar imagem da sua 
capa. 
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área infanto-juvenil numa segunda posição. Os do lado direito estão mais focados em 

informações institucionais. Há o Quem Somos com um texto curto que traz a missão, 

uma descrição da Ciranda e alguns dos prêmios recebidos e dentro dele o link equipe. 

Esse link está desatualizado mantendo nome de pessoas que não estão mais na equipe e 

nas funções citadas. Ainda na listinha da direita há uma seção de parceiros e apoiadores, 

um sobre a Rede ANDI e o tradicional de contato. Esse de contato não abre 

interatividade, somente oferece os dados de e-mail, telefone e endereço. 

Links que mostram os outros projetos e atividades da Ciranda além do da Rede 

ANDI são o Projetos que situa-se no bloco superior e os banners com as logos das 

campanhas. Há também um link que redireciona para sites específicos dos projetos: Luz, 

Câmera, Paz; Navegando nos Direitos e o Catavento que é realizado em parceria com o 

Feti – Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. Os sites dos projetos são sites 

institucionais dos projetos e que servem também como vitrine para as produções em 

comunicação dos jovens atendidos em cada programa. 

O site da Ciranda traz também nos banners abaixo um link para o site de 

clipping universitário. São notícias produzidas por meios de comunicação das 

universidades que possuem interligação com a formação de jovens comunicadores e que 

abordem conceitos transversais ao trabalho da Ciranda, como responsabilidade social, 

crianças e adolescentes e cursos ofertados na área. 

Por último há um site acessando um link na seção projetos que se chama Mídia e 

Educação. Esse site é o braço educomunicador da Ciranda e agrega materiais 

relacionados a área da mídia e educação, notícias, links que explicam os projetos de 

ação direta com adolescentes como o Navegando, o Catavento e o Interação. O Mídia e 

Educação é um site proposto pelo núcleo interno de Comunicação e Educação da 

Ciranda e, excetuando-se as notícias, tem praticamente todas as sua áreas desatualizadas 

como nome da equipe de pessoas que não trabalham mais no núcleo, e últimos materiais 

(como artigos e iniciativas) datados de 2006. 

Numa análise abrangente, o site da Ciranda possui navegabilidade e informações 

suficientes para que o internauta saiba do que trata a organização.  Mas a sensação que 

se tem é que ele foi construído para ser um site de serviço aos jornalistas e às 

instituições, que ofertaria materiais para qualificação das reportagens da imprensa sobre 

a área infanto-juvenil e depois disso foram sendo agregadas informações de cada 

projeto, boletins de cada iniciativa e as campanhas de mobilização e sensibilização. 

Então transformou-se de um site de serviço para algo mais institucional, que apresenta 
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os trabalhos em que a Ciranda está envolvida. Para um internauta que deseje saber de 

uma maneira rápida e objetiva o que se tem feito na Ciranda há uma certa dificuldade. 

Porque o link que deveria ter os projetos tem alguns que não são mais realizados e não 

contêm os que estão sendo feitos agora. O que falta é também o que Krug (2001) coloca 

como uma lista lógica de busca de conteúdo. São vários caminhos, várias opções de 

links sem estrutura de hierarquia clara.  

A interatividade é mínima, não sendo possibilitados fóruns ou mesmo links de 

contatos diretos. O que há que pode ser acessado pelo internauta de maneira ativa é o 

link de voluntariado, presente no canto esquerdo embaixo. Lá, os interessados podem ler 

sobre o programa de voluntariado e enviar seu interesse. Outra possibilidade é de 

assinar os boletins, clipping e Prioridade Absoluta.  No mais, o site restringe-se a ofertar 

informações. 

 

3.5 Comunicação alternativa 

Por ter um relacionamento direto e próximo com a imprensa, é de se esperar que 

a Ciranda invista pouco tempo em elaborar materiais alternativos aos veículos de massa. 

Mas na pesquisa identificamos uma elaboração de materiais alternativos sendo realizada 

de maneira similar ao Cefuria. A Ciranda auxilia seu público-alvo a realizar e montar 

seu veículo alternativo. A intenção é também dar voz, mas, nesse âmbito, às crianças e 

adolescentes. Outra característica dessas estratégias é que elas são o produto de oficinas 

e de discussões e debates anteriores que aconteceram no projeto. São jornais e vídeos 

produzidos pelos jovens, a partir das oficinas de capacitação realizadas no decorrer de 

realização das atividades. 

Joelma - Esses dias, te falei, que fui para Vitória e uma guria falou uma coisa 
muito massa, ela falou: você sabe que vocês têm essas duas linhas de 
atendimento de atuação: o indireto e o direto. Mas vocês vão conseguir mudar 
alguma realidade com o direto de vocês, criando o meio de comunicação de 
vocês, porque mudar uma visão da mídia é uma coisa totalmente equivocada. 
Você pode ter ela como aliada e que cada vez tá incentivando, mas envolve 
questão política, envolve coisas que não dizem só a respeito da míd ia em si ter 
uma visão social das coisas. É outra coisa. Então acho que a gente vai conseguir 
mesmo através dessas novas mídias que são criadas, pelo jornal da molecada 
que é levada no bairro. Você leva pruma galera que tá ali tão consternada da 
vida, que nem sabe... Então é por meio desses vídeos, por meio dessas 
comunicações que podem criar rumo. Tanto que esses dias tava pirando com a 
Lílian, a gente podia começar a fazer umas parcerias com umas universidades, 
daí em 2009 a gente vai pensar em ter um núcleo de comunicação comunitária 
mesmo. Colocar a galerinha esse ano inteiro para fazer assessoria, vamos dispor 
em escolas, a partir até de um projeto que a gente tem da ação interativa para as 
escolas começarem a produzir comunicação para depois transformar isso numa 
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prática até fechar um núcleo de comunicação comunitária direcionado para 
universidade. Porque daí a gente tem a comunidade com esse lance da 
comunicação inserida e trabalhando, criando sua comunicação a partir das 
demandas. Que isso também é muito foda de ter mídia. Você não fala com a 
comunidade popular, que você não sabe da realidade dos caras132. Os caras não 
vão lá para falar disso, ele vão falar em números, em sei lá, no que acham e não 
acham. Mas ninguém vai se enfiar lá para falar sobre isso. Então eles[os 
meninos] vão falar da realidade que estão vivendo, eles que vão falar o que é 
necessidade, não o que os outros acham que é. E ao mesmo tempo você tem a 
universidade preocupada em outro viés que não é o viés só para formar 
jornalista para (...) mídia, mas para formar educomunicador. Você ter um 
núcleo de comunicação dentro da faculdade que seja de educomunicação 
também. Da galera saber que existem outras possibilidades para eles. Ah, é 
terceiro setor, mas não é para fazer assessoria de... (Joelma em entrevista no dia 
20/11/07) 
 

Dentre esses veículos alternativos podem ser citados o jornal “Pare e veja o que 

tenho para lhe dizer...” (Ilust. 12) que é elaborado por adolescentes em regime de 

privação de liberdade do projeto “Luz, câmera, paz” e os vídeos temáticos produzidos 

por esse grupo e pelos atendidos nas escolas. O projeto “Navegando nos Direitos” 

também fortalece essa produção e nesse caso é a partir dos textos para serem colocados 

no site. Os materiais alternativos, além de serem distribuídos nas comunidades e vistos 

em eventos específicos, são colocados nos sites dos projetos para terem maior 

visibilidade. Essa é uma maneira de entender a Internet como alternativa também, como 

veículo para dar voz aos que não são ouvidos pela sociedade e pela imprensa. 

 
Ilustração 12 - materiais de comunicação alternativa 
3.6  Comunicação com a Imprensa 

O primeiro foco de atuação e que ficou muito tempo sendo o único na Ciranda era o 

de servir para a imprensa como ponte para os movimentos e instituições da área infanto-

juvenil. É de se esperar que o relacionamento com esse público-alvo - que para as outras 

organizações já não era tão íntimo assim - fosse de parceria, de trabalho em conjunto. 

                                                 
132 Joelma mostra que a imprensa aparece afastada da realidade na cobertura de alguns temas, como os da 
criança e do adolescente. Falta ver, na fonte mesmo, como as coisas acontecem.  
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Essa idéia mais otimista da imprensa e do seu papel social, no entanto, não turva a visão 

crítica sobre o acontece com os meios de comunicação de massa no Brasil e sobre o que 

é publicado sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. 

Lílian - o processo, quer dizer, está nas nossas mãos e a gente tem que virar o 
olhar, só que você ainda entra em um processo da construção da comunicação 
no Brasil, hoje é totalmente uma coisa assim, absurda, mais de 90% dos 
veículos estão nas mãos de cinco famílias, sabe, e o que é que a gente realmente 
está dialogando a respeito de comunicação, então, alguns impasses do meio da 
comunicação.(...) 
Já influencia de forma muito forte. Ao mesmo tempo em que a gente volta, 
reconhece o papel dos grandes meios de comunicação, e reconhece 
principalmente a partir de pessoas, de atores sociais que estão dentro dessas 
redações, estão se abrindo, estão ali, estão debatendo e possuem toda essa 
proposta... acham, sim, que o jornalismo está aí para mudar alguma coisa e tal, 
não só para retratar, né... (Lílian em entrevista fornecida no dia 22/09/07) 

 
A equipe Ciranda sabe das mazelas que podem existir no relacionamento com a 

imprensa de massa, mas trabalha para mudar essa visão no que concerne a abordagem 

dos assuntos relacionados a área infanto-juvenil. Para a equipe Ciranda é preciso que o 

jornalista saiba mais sobre o que escreve e seja mais abrangente na hora de expor algum 

fato, ajudando o leitor a analisar todos os ângulos da situação. 

Joelma - A imprensa é assim: (...)ficamos até às 20h30 fechando a porcaria da 
pauta. Porque meu trauma é pauta, mesmo eu já tendo teoricamente outras 
pessoas, eu sei que sempre acabo tendo que ler a tal da pauta. A gente foi, ficou, 
e hoje saiu na página três da Gazeta, inteiraça a matéria.  
Daí a inauguração do Educandário de Ponta Grossa. Só que saiu com um viés 
que a gente meio que direcionou, que não era o viés do: “oh que lindo, uma 
nova construção, serão tantos isso, tantos aquilo”. Colocamos isso também, mas 
incentivando a questão de quanto está sendo gasto para se criar lugares 
enquanto não se fala em prevenção... A gente pegou o orçamento, foi muito 
bacana. Então você tem essa pauta sim, que para fazer pruma Gazeta da vida ela 
seleciona muito. Tem que fazer uma pauta muito redondinha para sair lá. O 
Estado do Paraná tem limite de mil toques para matéria. Não dá para escrever 
quase nada, aí eles fazem, mas eles fazem muito ctrl C - ctrl V133 das matérias. 
Então acho que as pautas conseguem estabelecer para gente até (...) que a gente 
não tá mais falando de 18/05 sobre combate de exploração sexual, mas falar 
sobre um papel de uma rede, falar sobre controle social, falar sobre outras 
coisas que não sejam dados... Então isso também está sendo um desafio para 
gente começar a inserir na pauta para se começar a ter essa visão da imprensa 
em si.  
Esses dias o Acácio Fernandes da Gazeta do Povo deu uma palestra na Opet e 
ele colocou isso. Colocou que o jornal tá se ligando que precisa achar outros 
tipos de leitores, que precisa dar um up, que se não ela não vai conseguir 
margem. Aí acontece o que está acontecendo: compra a Gazeta e ganha a 
assinatura de não sei o quê. E eles estão conseguindo se ligar disso. E hoje a 
Gazeta tá conseguindo, não sei se por isso especificamente, mas ela tem uma 
abertura bacana de outro viés. Ele até falou que tinha uma época que rolava 
matéria sobre o Educandário e não tinha um jornalista que queria ir pro 

                                                 
133 Cópias. 
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Educandário... Se falava na Chácara dos Meninos de Quatro Pinheiros, e 
ninguém queria ir para Chácara. E hoje os caras se matam para ver quem que 
vai. (Joelma em entrevista fornecida no dia 20/11/07) 
 

As estratégias de comunicação com a imprensa abrangem o envio de materiais 

para os jornalistas que fazem parte do mailing – pauteiros, repórteres, editores que se 

aproximam da temática – visitas as redações – agora menos freqüentes por já terem um 

laço formado – workshops que tratam dos conceitos trabalhados na área, eventos como 

o lançamento da pesquisa e a escolha do Jornalista Amigo da Criança e a intermediação 

de pautas especiais que as instituições enviam para a Ciranda. No relacionamento entre 

imprensa e instituições, a Ciranda faz o papel do assessor de imprensa 

profissionalizando as pautas mas, antes disso, servindo de apoio aos jornalistas que 

precisam cobrir determinado assunto relacionado a questão dos direitos da criança e do 

adolescente. Esse trabalho cotidiano está contribuindo para pressionar redações a 

investir em reportagens mais qualificadas e a sensibilizar alguns profissionais do 

jornalismo da necessidade de se buscar realizar um trabalho mais criterioso, com maior 

qualidade editorial. Mas há caminho para se percorrer ainda. 

Joelma - Esses dias estávamos falando de análise, e agora o que tem de 
propaganda de responsabilidade social absurda, a própria Gazeta faz 
propaganda do Ler e Pensar. Os caras tiram 30 segundos super caros para falar 
de responsabilidade social. Não só a Gazeta como um monte de empresa, então 
acho que é um pouco isso de pressão, de se ver um mercado grande. Mas 
também acho que é essa coisa de conseguir sensibilizar alguns atores dentro da 
redação, sabe? Um lugar que temos pessoas sensibilizadas a gente consegue 
inserir, independente do tema, que são esses temas que não têm pautas 
corriqueiras, tipo as pautas de algum evento ou de algum bar. Essas saem 
mesmo, mas algumas que são mais especificas parece que temos uma visão 
mais apurada, daí são os jornalistas amigos da criança mesmo. O Estado do 
Paraná é pauteira de lá, a Gazeta tem sua parte, são por conta desses caras que 
existe uma quantidade legal de matérias. (Joelma em entrevista fornecida no dia 
20/11/07) 
 

Outra estratégia utilizada para estreitarem as relações com a imprensa é a 

publicação da pesquisa de mídia “A Criança e o Adolescente na mídia do Paraná”.  Essa 

análise, como já dito, nasce a partir dos clippings realizados das reportagens publicadas 

nos principais jornais paranaenses sobre assuntos que envolvem os direitos das crianças 

e dos adolescentes. A partir de índices quantitativos – tabelas de análise de conteúdo – a 

Ciranda traça um perfil do que foi a cobertura durante um ano, enfocando uma temática 

específica relacionada aos direitos das crianças e dos adolescentes. Assim, nota-se 

comportamentos interessantes como matéria que utilizam os vocábulos “adolescente” 

para ricos e “menor” para pobres. Essas constatações como outras como a que segue 
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servem para mostrar, com gráficos e dados concretos, que a imprensa não tem sido tão 

imparcial ou mesmo qualificada como se propõe. 

Não se pode negar a existência de casos de violência envolvendo o adolescente 
como agente. Por isso, recusar que isso seja notícia seria fechar os olhos para 
um problema. Entretanto, não se vê nos jornais, quando publicada esse tipo de 
notícia [sobre rebeliões], uma cobertura contextualizada e propositiva do 
assunto. Das 515 matérias, apenas 32 puderam ser contabilizadas como Busca 
de Solução, ou seja, reportagens que apresentam algum tipo de solução à 
realidade apresentada134. 

 

Quando se apresentam a jornalistas e públicos margeantes dados irrefutáveis 

sobre o trabalho que está sendo realizado pela imprensa, a sensibilização sobre o papel 

social do comunicador acontece de maneira mais efetiva. O processo passa de 

reivindicação para um diálogo profissional, realizado na mesma linguagem utilizada 

pela imprensa: a dos dados, números e tendências.  

Lílian - Outra estratégia. Isso, e que depois, é assim: com a Rede ANDI a gente 
tinha pesquisa de análise de mídia, análise de mídia tem um potencial de 
profissionalizar todo esse diálogo, porque ali, a gente passava lá... nós estamos 
falando de tantas matérias, de tantas matérias que falam disso, de tantas 
matérias que falam daquilo e essas matérias consultam prioritariamente tais 
tipos de fontes, tais tipos de especialistas, é concentrada prioritariamente nessa 
área, sabe, aí a gente começava a sacar coisas, por exemplo: “Ah, se fala muito 
de educação”, muito de educação, se fala muita coisa inútil de educação, coisas 
assim, tipo, sempre no começo de ano se fala no início das aulas, sempre na 
época de vestibular se fala de vestibular e coisas assim... (Lílian em entrevista 
fornecida no dia 22/09/07) 
 

No que se aliam ao quantitativo alguns conceitos qualitativos, acontece uma 

leitura mais abrangente sobre o que está sendo dito e publicado sobre os direitos da 

criança e do adolescente, se tira o véu daquilo que é tabu, que não é discutido. A partir 

desse diálogo, órgãos públicos também acabam se espelhando no que é publicado e se 

consegue enxergar o quanto sua atuação pode ter sido efetiva ou o que ainda falta a ser 

feito nas políticas públicas para a área. 

Além desse trabalho de qualificar pautas e reportagens sobre os direitos da 

criança e do adolescente, a Ciranda realiza assessoria de imprensa no momento de 

divulgar eventos e atividades dos projetos especificamente. Se há mobilização, fórum 

ou reunião, o mailing é comunicado para fazer cobertura e informar a sociedade em 

geral. Os processos de comunicação institucional da Ciranda como organização do 

terceiro setor com a imprensa acabam seguindo o rastro das realizações nos projetos 

especificamente. Não se tem notícia de alguma pauta ser enviada falando da Ciranda. A 

                                                 
134 Pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia Paraná, 15 anos do ECA, Ciranda, Curitiba, 2005 
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comunicação com a imprensa e todos os esforços nesse sentido se voltam para a 

promoção de notícias que qualifiquem o discurso em relação aos assuntos que envolvem 

os direitos das crianças e adolescentes e a promoção das atividades dos projetos de 

educomunicação. 

 

3.7  A comunicação na Ciranda 

Identificou-se na Ciranda a utilização de diversas estratégias de comunicação: 

interpessoal, dirigida, alternativa, com a imprensa, interna. O que pode-se destacar dessa 

leitura é a concentração em estratégias de comunicação dirigida. Isso, como já visto, 

pode ser mais freqüente por se entender a Ciranda como uma organização focada em 

comunicação e na qual, com raras exceções, a equipe é toda constituída de 

comunicadores. O conhecimento de técnicas de comunicação – e de linguagens 

específicas - na abordagem a determinados públicos facilita a utilização de estratégias 

de comunicação dirigidas, o que já se comprova como mais efetiva na conquista de 

respostas e resultados.  

A página na Internet possui materiais a oferecer, dados e situa o internauta sobre 

a organização, mas precisa ter melhor elencada suas áreas prioritárias e seu caminho. A 

atualização constante – apesar de ter áreas que não estão sendo atualizadas – também 

deve ser elencada como ponto positivo. 

Outro ponto que se destaca é a utilização de estratégias publicitárias – não 

existentes nas outras organizações – para a consecução de campanhas de sensibilização 

e mobilização frente a temáticas específicas. Essas campanhas são realizadas em sua 

maioria por empresas publicitárias, gráficas e empresas de promoção sem custo. Não há 

preconceito da equipe Ciranda em relação a essas estratégias e ressalta-se, na fala da 

Lílian, que esse tipo de parceria às vezes é mais vantajosa do ponto de vista de permuta 

ou apoio do que se uma campanha dessas fosse paga por um financiador. 

A relação com a imprensa se inicia na insatisfação em relação à abordagem dos 

assuntos relacionados aos direitos da Infância e Adolescência e caminha por um 

processo de assessoria a qualificação. Longe de realizar uma assessoria de imprensa 

automática com a intenção de se enviar releases, a Ciranda lança mão de um conjunto 

de iniciativas para dar suporte ao profissional da redação que porventura deseja realizar 

reportagens com maior abrangência de visões sobre o assunto, mais fontes a serem 

consultadas e a percepção que determinados vocábulos como pobreza ou Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH - são bem mais amplos do que se entende. Pode ser 
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idealista, mas a crença da Ciranda é a de que se pode, sim, fazer um trabalho para que a 

mídia de massa trabalhe a temática infanto-juvenil com menos preconceito e mais 

qualidade. 

A comunicação alternativa produzida pela Ciranda e que, a princípio pode 

parecer sem muito relevo por depender da consecução dos projetos, parece ser uma das 

áreas para a qual se direciona muitas das ações comunicativas. A intenção final não é a 

de produzir o material alternativo de comunicação, mas de que ele seja o resultado – 

divulgado – do protagonismo de adolescentes-foco dos projetos de educomunicação. Os 

vídeos e os jornais são uma forma desses adolescentes terem suas opiniões e visões 

vistas e ouvidas. 

Nesse contexto a Ciranda tem sua imagem atuando em várias frentes, afinal sua 

logomarca e assinatura coloca a marca institucional em todas essas estratégias, desde 

quando a equipe é chamada de “meninas da Ciranda” nas redações de jornais ou quando 

banners são colocados em eventos e possuem a assinatura da Ciranda. Mas no 

planejamento da comunicação institucional a Ciranda segue a linha das outras 

organizações: mesmo tendo uma presença institucional maior em suas estratégias, 

prefere apresentar suas realizações e seus públicos – como na relação com a imprensa - 

do que apresentar-se como organização. De maneira desinteressada há duas 

identificações institucionais: o folder A4 com duas dobras e o site. A ausência de 

restrições a determinadas estratégias de comunicação – com a imprensa, por exemplo – 

e a constatação da equipe ser formada por comunicadores em sua maioria, jovens, 

poderia dar a entender que um processo de comunicação institucional, principalmente 

que vise a sobrevivência da organização, poderia ser pensado com maior atenção. 

 

4 – As estratégias de comunicação nas três organizações: confluências e 
constatações 
 
 A partir da observação e análise realizada nas três organizações objetos desse 

estudo, há algumas considerações que podem ser feitas. 

 

4.1 Comunicação Institucional 

Importa lembrar que, de alguma maneira, essas organizações estavam ou estão 

ligadas a movimentos sociais e populares e que por esse motivo podemos encontrar 

alguns sinais comuns na sua trajetória. O primeiro identificado é a preocupação com a 

comunicação institucional ser colocada num segundo plano, mesmo na Ciranda que 
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possui estratégias de comunicação mais profissionalizada. A literatura consultada 

mostra que as organizações do terceiro setor, e para nós, nessa pesquisa, as ONGs 

sociais como denominamos no primeiro capítulo, precisam se preocupar com a 

comunicação institucional para se posicionar na arena social existente hoje e para 

garantir de alguma forma sua sobrevivência. Essa decisão de comunicar suas ações, 

longe de ser um processo mercadológico de “vender a imagem” ajuda e agrega 

“simpatizantes”. Esse processo acaba trabalhando uma imagem positiva que pode ajudar 

na hora de um financiador escolher por uma ou por outra. A construção da imagem e da 

identidade, como colocado por Margarida Kunsch135, são determinantes para uma 

instituição se posicionar frente aos seus públicos. Mas o que vemos é uma preocupação 

em comunicar para os seus públicos beneficiários – por eles, no lugar deles – tanto no 

Cefuria quanto na Ciranda, isto é, fazer comunicação para promover os públicos 

beneficiários. Isso acontece na Ciranda por meio do trabalho realizado tanto com a 

imprensa como com a comunicação alternativa, com os produtos de comunicação dos 

jovens atendidos. E no Cefuria vemos isso acontecer com os vídeos e com os materiais 

que são produzidos em conjunto com os movimentos e organizações assessoradas. A 

Aditepp não mostrou a intenção de trabalhar a comunicação para os seus públicos, além 

de se utilizar dos processos interpessoais, menos elaborados. Há um outro viés no qual 

as três organizações se encaixam que é na formatação da comunicação com os seus 

públicos.  A fim de atingi- los, é muito comum entre as três o uso das estratégias mais 

básicas, interpessoais, dirigidas e que exigem menos planejamento: o contato pessoal, o 

telefonema, a entrega de materiais em mãos. 

Certo é que toda ação, com qual público for, acaba comunicando uma 

instituição. E as três estão focadas em que seus públicos beneficiários saibam de suas 

ações, não importando tanto outros públicos margeantes como a opinião pública. Nem a 

Ciranda, que tem claramente uma comunicação mais institucional que as outras, 

trabalha pautas institucionais com a imprensa.  

Essa tendência de não se promover institucionalmente de maneira planejada e 

intencional deve ser uma marca comum em organizações que possuem ligação com 

movimentos populares ou trabalho voltado a esses grupos. É possível que isso aconteça 

como forma de se posicionar como organização do terceiro setor de tipo social, ou 

cidadã como na classificação de Gohn evitando que seja confundida com organizações 

                                                 
135 2003, p.187 
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ligadas ao setor privado que possuem maior trabalho voltado ao institucional. Outra 

razão pode ser o risco de perder contato com as origens, como Cesar (2007, p.85) expõe 

sobre a realidade de outras organizações em geral: 

Se, por um lado, há um aspecto favorável nos movimentos, que é a busca da 
profissionalização e qualificação, por outro, perdeu-se a característica natural e 
embrionária. Grande parte deles se articula por meio de projetos, o que engessa 
as demandas sociais, forçando-as a acompanhar prazos e regras externas e 
encaminhamentos nem sempre familiares ao contexto do grupo. Tal situação 
pode colocá-los novamente em uma posição de passividade diante de seus 
agentes. É o resultado de um projeto neoliberal, que está focado em resultados e 
prazos e na busca da capacitação, vinculado a uma visão positivista e funcional, 
centrada na organização comunitária com base em suas lideranças. 

 

4.2 Relações com a imprensa 

De uma maneira ou outra as três organizações estudadas possuem restrições ao 

trabalho de cobertura da imprensa sobre a sua temática de trabalho. A única citação 

sobre algo realizado na imprensa sobre a Aditepp foi classificada como ‘folclórica’. O 

Cefuria, enquanto teve militantes inseridos nos meios de comunicação de massa, até 

enviava sugestões de pautas aos veículos para que tivesse alguma inserção. Mas as 

expectativas nunca foram de se ter uma parceria. As impressões atuais dos entrevistados 

no Cefuria são bem alinhadas com a opinião de que até pode ser enviado, mas não 

existe a crença num retorno que faça uma cobertura qualificada das atividades dos 

movimentos. Já a Ciranda tem em um dos seus focos de trabalho o auxílio à 

qualificação das pautas relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes, 

exatamente porque essa cobertura precisa ser melhor. Não se pode deixar de identificar 

que a imprensa está mais aberta as pautas sociais como Peruzzo 136 confirma: 

Ao mesmo tempo ocorre a presença cada vez mais substantiva dos setores 
populares na mídia convencional (comercial e educativa), que abriu mais 
espaço para assuntos antes restritos aos canais alternativos e populares, com 
destaque para a programação local e regional, o que também favorece a 
abordagem de temas ligados ao desenvolvimento social e à cultura local.  

 

Faxina (2005, p.132) aconselha ainda que essa visão distanciada da imprensa, 

presente, principalmente, na equipe do Cefuria, seja repensada: 

Nós achamos que meio é diferente, é outra coisa. Meio tem de ser a extensão da 
nossa vida. Mas como nós nos relacionamos com os meios massivos? Meios 
massivos não são sinônimos de antagonismos de meios populares. 

                                                 
136 PERUZZO, Cicília. Revisitando os conceitos de comunicação popular, alternativa e comunitária. 
Anais do XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Brasília-DF, INTERCOM/UnB, 
2006. 
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Se quisermos existir no imaginário social, nos também devemos trabalhar bem 
nossa relação com os meios massivos. Eu não estou dizendo que nós temos 
agora de entrar nas novelas. Não. Estou dizendo que nós temos espaços e 
brechas para estar lá. E nós temos de começar a trabalhar mais essa relação, 
pois nós, hoje, estamos muito próximos dos profissionais que estão nos seus 
meios, à procura de notícias sociais. (FAXINA, 2005, p. 132) 

 

4.3 Comunicação Popular 

Um destaque do Cefuria é a importância dada à área da comunicação popular. 

Não se evidenciou nas outras organizações a intenção de trabalhar capacitação para os 

meios. E o Cefuria foi longe nisso apostando em ter uma equipe temática cuidando 

disso - com menor ou maior atuação dependendo dos recursos disponíveis – 

promovendo cursos e oficinas para os movimentos populares. Outra abordagem é a 

busca de verba e investimentos tanto de recursos quanto de pessoal em comunicação 

alternativa, a partir dos vídeos e da fundação da gráfica. Na atualidade, seus esforços 

continuam sendo no âmbito alternativo, fazendo uso da Internet, e-mail e pela produtora 

para mandar as mensagens dos movimentos e grupos. Mas é importante lembrar de 

Margarida Kunsch (2007, p. 296), principalmente em relação aos processos de 

comunicação existentes no Cefuria: 

A comunicação fortuita e casual, baseada na mera exibição de bandeiras de 
lutas, deve ser substituída por negociações que não podem prescindir de ações 
pensadas de forma participativa e estrategicamente planejadas. Tudo isso 
pressupõe que esses agrupamentos sociais estabeleçam políticas de 
comunicação e trabalhem de forma integrada com os atores envolvidos. A 
comunicação tem papel fundamental nesse novo contexto. Só com a abertura de 
canais eficientes é possível viabilizar o processo de interação entre as 
organizações e seus stakeholders, a opinião pública e a sociedade como um 
todo. 

 
4.4 Históricos, ideologias, gestão institucional e a comunicação 
 
 Outra percepção que se tem é a de que cada organização reflete na atualidade a 

caminhada e as proposições de sua fundação. A Aditepp, por ter nascido num momento 

de grande repressão militar, acabou por colocar num segundo plano os processos de 

comunicação. Não era seguro comunicar e nem se via a comunicação como processo 

estratégico de atuação. Num segundo momento pode-se explicar a partir do formato de 

gestão centralizado sempre em um mesmo casal fundador a manutenção de 

procedimentos tanto de realização das atividades quanto de atingimento de seus 

públicos desde a sua fundação. E a situação atual não é diferente porque, ainda, a 

instituição não conta com uma estrutura de gestão mais participativa, o que poderia 
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oxigenar alguns procedimentos dando sangue novo tanto à atuação quanto ao uso de 

estratégias de comunicação. 

 O Cefuria, por sua vez, poderia carregar muitas características em comum com a 

Aditepp. Mas seu caráter mais combativo, sua opção por defender bandeiras específicas, 

por utilizar comunicação popular como ferramenta das suas atividades e por contar com 

uma gestão, mesmo cheia de conflitos, mais participativa, tornou sua caminhada muito 

diferente. Em meio a discussões freqüentes e administração de opiniões antagônicas, o 

Cefuria tem enxergado possibilidades de atuação e essas possibilidades caem cada vez 

mais perto das iniciativas de comunicação. Sua consciência é de que pela comunicação 

e pela prestação de serviços nessa área aos movimentos faz com que tenha mais claro o 

que fará a partir dela para concretizar seus objetivos. O que o impede de formatar algo 

mais profissional é a negação ainda existente da visão da imprensa como parceira e da 

comunicação planejada ser mais característica do “mercado”.  

 A Ciranda reflete em suas estratégias uma visão típica dos anos 1990, quando foi 

fundada, de processos mais profissionais de relacionamento com os diversos públicos, 

da aceitação mais fácil de procedimentos burocráticos como o trabalho a partir da 

apresentação de projetos e formatação de relatórios, da sistematização da informação 

como forma de comprovar suas lutas e da defesa planejada e profissional de suas 

bandeiras por meio das estratégias de comunicação. Não obstante sua atuação principal 

se estabeleça na área da comunicação, seus esforços por trabalhar em nível institucional 

de maneira planejada e sistêmica não é vista como foco de sobrevivência. Adiciona-se 

ainda o formato de gestão no qual vozes dissonantes não têm muito espaço – não se 

questionam os procedimentos já estabelecidos – como o risco das estratégias de 

comunicação estarem sendo utilizadas somente para os fins dos projetos em questão, 

como processos técnicos e não para uma emancipação verdadeira dos públicos 

atendidos, por exemplo.    

 É consciente a necessidade que essas organizações possuem de ter nas 

estratégias de comunicação, sejam elas populares ou com a imprensa, um foco mais 

profissional, planejado como diz a publicação da Aditepp sobre os indicadores das 

ONGs: 

Claro está que para intervir no debate público devemos priorizar estratégias de 
comunicação e educação pública em nosso trabalho cotidiano, numa espécie de 
ação que, de um lado, catalisa conhecimentos e os comunica, dialogando, 
mudando percepções e conhecimentos de outros; por outro lado e ao mesmo 
tempo, ação que nos muda, a nós mesmos, e nos realiza como atores sociais. 
Nossa arena pública se constitui, privilegiadamente, no mundo da comunicação, 
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no centro da mídia, como local e espaço de luta de idéias, visões, valores, luta 
ideológica, despertar da imaginação e do desejo coletivo. Mas não somente 
comunicação entre nós, a pequena família de organizações não-governamentais 
com tal missão. Mas comunicação entre nós e os excluídos, entre nós e os 
incluídos, entre nós e todos os grupos e organizações da Sociedade Civil 
(PASSOS, 2003, p. 33). 

 
 Mas o que se identifica é que, por fatores diversos analisados acima, isso ainda 

não é realidade efetiva. E nesse cenário, a pergunta que fica é: pode o profissional de 

comunicação auxiliar na busca de metodologias inovadoras para planejamento de 

comunicação das ONGs sociais? 
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Capítulo V – Os comunicadores nas ONGs sociais 
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Capítulo V – Os comunicadores nas ONGs sociais 
 
 As transformações por que passaram e ainda passam as organizações do terceiro 

setor que aqui chamamos de ONGs sociais por se originarem de movimentos sociais e 

populares, dão lugar a novos desafios para os profissionais envolvidos nessas 

transformações. Os comunicadores são um grupo de profissionais que pode fazer parte 

efetiva dessas transformações respondendo a uma demanda crescente por planejamento 

e investimentos em processos de comunicação cada vez mais freqüentes. Mas as 

especificidades do trabalho na área, as mudanças recentes, o próprio caminhar das 

habilitações em comunicação, o mercado e a influência da universidade nos faz 

perguntar: quem é esse profissional?  

 Essa pesquisa foi buscar nas três organizações pistas comuns do perfil desses 

profissionais que, formados ou não em comunicação, com funções que ora se 

confundem com as de outras áreas do conhecimento, estão se responsabilizando por 

planejar e criar formatos novos de estratégias de comunicação nas ONGs sociais. 

 

1 O Cenário para o comunicador nas ONGs sociais 

Profissionais formados em Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas têm 

visto um mercado cada vez mais sedento por profissionais de comunicação que saibam 

suprir as necessidades de criação de fluxos de informação e de relacionamento com seus 

públicos de interesse. Ao mesmo tempo, a garantia do “emprego” e da estabilidade em 

funções tradicionais não existe mais. Novas configurações e desafios estão surgindo no 

mercado da comunicação exigindo, muitas vezes, um profissional múltiplo, que possua 

o conhecimento técnico mas que agregue a formação humanística como diferencial. 

Movimentos sociais e instituições da sociedade civil são mais um grupo de 

organizações que fazem parte desse cenário que tende a demandar pessoal que detenha 

conhecimento aprofundado em técnicas e estratégias de comunicação. 

Esse terreno instável e dinâmico para os profissionais de comunicação e a 

mobilidade derivada desse contexto têm entrado em conflito com as proposições 

estabelecidas por sindicatos na defesa de nichos de mercado para as habilitações 

profissionais. A professora Cinara Augusto(2006) em artigo 137 sobre a mobilidade do 

profissional de comunicação no Brasil, analisa as demandas por jornalistas, publicitários 

                                                 
137 AUGUSTO, Cinara. Mobilidade do profissional de comunicação no Brasil: um mito. Anais XXIX 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Brasília -DF, INTERCOM/UnB, 2006. 
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e relações públicas em diversas posições organizacionais junto a desafios dos mais 

diversos e demonstra que é comum jornalistas ocuparem cargos destinados a 

publicitários principalmente na redação de agências publicitárias e como responsáveis 

pela comunicação empresarial em funções que são originariamente destinadas aos 

relações públicas. Ela ainda atesta que essa mobilidade também é vista em campanhas 

de marketing e campanhas eleitorais e que, na maioria das situações, o profissional de 

jornalismo também é requerido para essas funções. Segundo ela, essa mobilidade não é 

comprovada no caminho inverso, atestando que relações públicas e publicitários não 

tomam parte nesse “movimento” em ocupar outras funções que as que não são 

destinadas especificamente a profissão. 

 Essas constatações e a crescente profissionalização do terceiro setor na busca por 

planejamentos de comunicação, nos ajudam a construir um cenário que pode dar sinais 

sobre os comunicadores que estão ocupando e fazendo parte das funções destinadas à 

comunicação nas organizações do terceiro setor. Em 2002, Duarte já identificava o 

movimento de jornalistas para outros mercados, como o de assessoria, saindo da 

obrigatória busca de colocação nos veículos de comunicação de massa, a imprensa:  

Grande parte dos jornalistas brasileiros não trabalha em órgãos de imprensa. Já 
em 1993 o Sindicato do DF calculava que metade dos 25 mil profissionais 
brasileiros estava “direta ou indiretamente relacionada com as assessorias, 
consultorias e planejamento de comunicação”(Sant´Anna, 1993, p.2). Em 1997 
o Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Fenaj, 1997, p.60) estimava que 60% da 
categoria do Estado atuava em assessorias de imprensa. Levantamentos 
similares indicam que este percentual não varia muito nas demais regiões. Note-
se ainda que a estimativa no DF demarca mercado mais amplo, refletindo a 
ocupação dos novos espaços e indicando que as necessidades de comunicação 
das organizações estão mais complexas. A migração de jornalistas para áreas 
diversificadas ocorreu pela ação competente em assessorias no campo de 
trabalho surgido particularmente na década de 80, quando o uso da informação 
e o estabelecimento de relacionamentos adequados (não apenas com a 
imprensa) passaram a ser estratégicos para as organizações brasileiras. As 
“assessorias de imprensa” tornaram-se, então, o embrião de estruturas de 
comunicação que fornecem grande diversidade de produtos e serviços. E estão, 
ainda na forma original e ampliada, no Legislativo, Executivo, Judiciário (no 
âmbito federal, estadual e municipal), em empresas públicas, privadas 
(inclusive alguns veículos de comunicação), terceiro setor, em universidades, 
nas Forças Armadas, sindicatos, entidades de classe, apoiando pessoas físicas 
(artistas, esportistas, políticos). O resultado é que jornalistas hoje atuam em 
redações, em funções especializadas como relacionamento com a imprensa, 
edição de publicações e conteúdos na Internet, divulgação, marketing político, 
publicidade e em enorme variedade de funções gerenciais de comunicação. 
(DUARTE, 2002, p. 81) 
 

Essa “ampliação” do espectro de atuação do jornalista possui sinais de ter 

ocorrido a partir de dois movimentos: a busca por esse profissional para atuar em 
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assessorias a fim de satisfazer a necessidade crescente por especialistas em técnicas de 

comunicação nas mais diversas organizações e, num segundo momento, ao 

enxugamento das redações dos veículos de massa, estimulada por esse reforço nas 

assessorias que fornecem o material aos veículos e pelas questões de mercado que 

acabam por determinar a sobrevivência e os lucros dos veículos. Lílian, jornalista da 

Ciranda, explica esse movimento e essa profusão tecnológica que estimulou esse 

enxugamento, sinalizando para a premente e contínua necessidade de atualização do 

profissional.   

Lílian - É, e isso é muito fácil visualizar, no ano em que eu me formei [2000], a 
gente ainda entrava em redações em Curitiba, tinha 50 jornalistas, um ano, dois 
anos depois, você encontra no máximo cinco jornalistas, dentro das mesmas 
redações. Então é mais ou menos essa realidade, essa coisa até de formar de que 
a universidade ainda bate, esses cursos técnicos, formar para o mercado... Tipo, 
que mercado? Você tem que se formar para ter idéia, para construir coisas, 
sabe, e isso é muito sério. No jornalismo isso é muito sério, e não só pelo fato 
de: “Ai, não existe mais mercado”, não, é porque é assim uma coisa doida de 
revolução da comunicação. Está o tempo todo na nossa mão! E comunicação 
tem a ver com tecnologia, tecnologia tem a ver com ciência, ciência tem a ver 
com dinâmica de a cada dia ter uma nova descoberta, então assim, a gente 
viveu, vive no século e agora o novo século de 1900, ano 2000, a virada do ano 
2000, que as maiores revoluções da ciência  aconteceram e a comunicação está 
nesse meio, TV na internet está nesse meio, rádio na internet está nesse meio, 
toda a revolução está acontecendo agora... (Lílian em entrevista no dia 
22/09/07) 

  
Nesse enxugamento, outra inversão que se nota é o aumento da quantidade de 

informações “prontas” que acabam chegando aos jornalistas das redações por meio das 

assessorias. A autora analisa isso em artigo 138 anterior identificando que essa oferta de 

informações pelas assessorias pode afastar o jornalista das redações do fato em si. Lá 

cita PEREIRA(2004) que mostra que algumas organizações e assessorias passaram de 

“fontes” para “produtores” de notícias: 

Ao se tornarem entidades ativas, oferecendo aos jornalistas um imenso volume 
de informações, eles perdem a condição de ‘fontes’ para se tornarem 
‘produtores da notícia’. Submerso nesse dilúvio informativo, o jornalista perde 
o espírito de iniciativa, antes intrínseco à sua imagem. 

Esse pode ser o caso da Ciranda, que produz e estimula pautas sobre a infância e 

adolescência, mudando o foco dessa pesquisa e produção de material do jornalista da 

redação para o comunicador da organização. Isso acontece mesmo que não seja 

“entregar pronto” o propósito desse trabalho. 

                                                 
138 BONA, Nívea C. O jornalista como uma ponte entre as organizações civis e a mídia de massa. Anais  
VIII Congresso Latino-Americano de Pesquisadores da Comunicação. 19 a 21 de julho de 2006. 
Unisinos. São Leopoldo – RS 
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Dentro deste cenário as discussões sobre como esse novo profissional139 vai 

atuar nas novas frentes que estão se abrindo, colocam em xeque a preparação de cada 

habilitação para esses novos desafios. Autores das diversas áreas colocam as 

possibilidades de atuação cruzadas com as habilidades requeridas para cada profissão 

ressaltando que o profissional múltiplo, aquele que se adequar às demandas das diversas 

áreas de conhecimento que se entrelaçam com a comunicação e que domine a evolução 

tecnológica, terá novos horizontes profissionais pela frente: 

Por sua atividade e sensibilidade para selecionar informações relevantes para 
um MCM, um público ou uma Organização, o jornalista surge como o 
profissional mais adequado para tratar da tarefa primordial da sociedade da 
informação, a de organizador de conteúdo, o engenheiro do conhecimento. Isso 
não é pouco. Tudo está convergindo para a Internet. Tanto melhor para os 
profissionais da comunicação. (PENTEADO FILHO, 2002, p.359) 

 
Há os defensores de cada habilitação para que ocupem essas novas posições no 

mercado. E o que se tem visto nessa “mobilidade” profissional é abrirem-se 

oportunidades para comunicadores que se posicionam com um bom ferramental na 

construção de textos e na habilidade para trabalhar tanto com informações quanto com 

públicos diversos as mais diferentes estratégias de comunicação. Alguns autores 

mostram que o jornalista possui amplo horizonte nessas possibilidades que se abrem, 

mas precisa se adequar deixando para trás o estrito trabalho de redação: 

Um novo campo de trabalho está sendo oferecido por organizações de todo 
tipo: ONGs, entidades de classe, associações, empresas, escolas, órgãos 
públicos, agências de comunicação, relações públicas e de publicidade. E ao 
mesmo tempo as exigências são maiores. Haverá, sempre, espaço para 
atividades técnicas e especializadas como produção de releases, de jornais 
empresariais, edição de conteúdo em sites na Internet, assessorias de políticos, 
profissionais liberais, esportistas e artistas. Entretanto, ao optar por tornar-se 
estrategista, gestor dos fluxos de comunicação, as oportunidades são 
maiores.(...) No mercado que se consolida, passam a existir três tipos de 
campos de atuação para alguém com formação em jornalismo. Há o tradicional, 
nas redações. Os outros dois são no grande campo da comunicação 
institucional: o especialista, que realiza assessoramento de imprensa, produção 
de publicações ou conteúdo na Internet, por exemplo, e o gestor, com atuação 
mais política e estratégica, que utiliza a comunicação como insumo na tomada 
de decisões, ajudando a organização ou o assessorado a definir rumos e ações 
(DUARTE, 2002, p. 98-99).  

 
Essas novas frentes de atuação para o jornalista encontram-se em grande parte 

nas organizações do terceiro setor, que nos últimos 10 anos abarcaram profissionais de 

diversas áreas para fazerem parte dos seus quadros e projetos. Esses profissionais da 
                                                 
139 A concepção de novo profissional de comunicação se refere aos novos desafios que ele enfrenta e para 
os quais novas habilidades são requisitadas. Ele pode se formar com essas novas referências ou se 
atualizar em meio ao exercício profissional. 
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administração, serviço social, psicologia, áreas biológicas, pedagogia entre outros 

começaram a tomar parte nas demandas especializadas.  

Uma pesquisa realizada por Leilah Landim e Neide Beres para o ISER 
(Instituto de Estudos da Religião) radiografou o vigor do Terceiro Setor na 
primeira metade da década de 1990. O levantamento mostra que esse universo 
de organizações gerou, proporcionalmente, mais empregos em 1991 e 1995 do 
que o restante da economia brasileira. Foram cerca de 340 mil postos de 
trabalho criados no setor somente neste período. Estudos recentes realizados 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Associação Brasileira de Organizações Não-
Governamentais (Abong) e Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) 
revelam que, entre 1996 e 2002, foram abertos mais 500 mil novos empregos 
(Da árvore a... 2005, p.21). 

 

O comunicador, por sua vez, é convocado para trabalhar com o processo de 

mediação social, no qual serve como ponte entre essas novas organizações que se 

profissionalizam e as outras instâncias sociais, como outras instituições, órgãos 

governamentais, públicos atendidos, sociedade, entre outros. 

 
Se para boa parte dos pesquisadores e cientistas sociais, todo comunicador é um 
mediador, a consciência sobre esse papel junto aos profissionais surgiu e 
ganhou dimensões públicas, apenas com o aparecimento das Organizações Não 
Governamentais e suas bem-sucedidas intervenções na sociedade, como 
reconhecimento do papel social das empresas e suas relações com o meio 
ambiente e, finalmente, com o entendimento da educação como processo 
comunicacional. (SOARES, 1995, p.107) 

 
Essa mediação toma vultos relevantes e resultados visíveis quando acontece 

entre a imprensa e os movimentos que até então a mantinham à distância por guardarem 

diferenças entre a realidade e as pautas privilegiadas no agendamento. Essa mediação 

realizada pelo profissional é clara na fundação da ANDI, que deu origem à Ciranda. O 

papel do profissional de jornalismo foi determinante para que se desencadeassem as 

atividades voltadas para a sensibilização da imprensa e de instituições sobre a 

importância dessa relação profissional. 

 
É relevante entender que a ideologia hegemônica nos movimentos populares 
daquele período (1991) colocava a mídia de massa como inimiga, aliada ao 
capital, contra o “povo”. Não à toa, tais movimentos preferiam criar “meios 
alternativos” a empenhar esforços em mudar a cultura dos meios de 
comunicação, seus proprietários e jornalistas. Por isso, os profissionais 
envolvidos na construção da ANDI, todos profissionais atuantes nos principais 
veículos da mídia da época, assumiram inicialmente o papel de criar pontes 
entre os movimentos pela infância e adolescência e as redações, principalmente 
assessorando os atores sociais no planejamento da comunicação e na produção 
de eventos de visibilidade (Da árvore a... 2005 p.23). 
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Essa sensibilização aconteceu aos poucos e começou a marcar a história dos que 

querem mais do que trabalhar com informação somente, querem uma leitura mais 

abrangente do que são os fatos e acontecimentos e, por que não, uma mudança efetiva a 

partir dessa nova visão. Como Vieira (2005, p.29) confirma, “os jornalistas dos grandes 

veículos perceberam, sobretudo, que éramos jornalistas trabalhando com o interesse de 

melhorar o jornalismo”.  

Esse trabalho de construir pontes a partir de determinadas realidades foi uma das 

missões que pioneiros nesse novo caminhar começaram a trilhar. Abriram caminhos 

para que os profissionais que estão se desenhando na atualidade saibam onde pisar e 

ajudem a inaugurar essa nova maneira de exercer a profissão. 

(...)alguns profissionais da comunicação notabilizaram-se por mergulhar, de 
forma inédita e com profundidade jornalística, em aspectos centrais da vida 
brasileira,  tendo a criança como centro de suas pautas. Entre outros, mas com 
notável dedicação e absoluta influência quanto ao nascimento da ANDI, 
destaca-se Gilberto Dimenstein (Da árvore a... 2005, p. 19). 

 
Além da nova missão que se desenha para jornalistas que não se satisfazem com 

o trabalho das redações e almejam ocupar essas novas funções nas organizações do 

terceiro setor, há a habilitação que nasceu com a responsabilidade de organizar os 

diversos públicos atingidos pelas organizações e, a partir de estratégias e ferramentas 

específicas de comunicação, alcançar resultados efetivos de satisfação e diminuição de 

conflitos sociais em torno das organizações. Originalmente, o Relações Públicas na sce a 

partir do foco funcionalista de buscar a harmonia social para que os objetivos 

capitalistas possam ser atingidos com maior efetividade por parte das empresas do 

mercado. Sua missão era, a partir do uso dessas estratégias de comunicação, criar 

vínculos de fidelidade e aceitação aos produtos e serviços ofertados pelas empresas. 

Precisava-se comprometer e cuidar dos públicos que se localizavam ao redor dessas 

organizações. 

Há duas décadas alguns pesquisadores140 no Brasil inauguraram o precedente 

para outras formas de ver a missão do Relações Públicas a partir de um pensamento 

mais abragente para o papel desse profissional na sociedade. A partir das suas 

ferramentas e do seu conhecimento ele poderia ser agente de mudanças efetivas do 

ponto de vista dos conflitos sociais, não buscando mais colocar “panos quentes” nos 

processos em discussão, mas providenciar que os públicos possam ter voz de igual peso 

                                                 
140 Cicília Peruzzo, Margarida Kunsch são duas pesquisadoras dessa linha. 
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na arena de discussões sociais. Essa visão que é chamada por alguns autores141 como 

humanista radical, em contrapartida ao modo funcionalista como a profissão foi criada, 

é a que tem puxado as investigações sobre comunicação no terceiro setor na atualidade. 

Porque a profissão de Relações Públicas a serviço da comunicação institucional de 

organizações do terceiro setor e movimentos sociais é a que têm mostrado resultados 

interessantes do ponto de vista da participação142. Ela tem sido chamada de Relações 

Públicas Comunitárias. Mas é importante não entender essa nova comunicação como 

uma adaptação da organizacional funcionalista a ser aplicada nas ONGs sociais. Cesar 

(2007) confirma que a responsabilidade por essa mudança está focada na atuação do 

profissional: 

Assim, quando falamos de relações públicas comunitárias, tratamos de uma 
nova postura metodológica, que não deve ficar restrita aos movimentos sociais 
periféricos, mas pode se dar em qualquer espaço de atuação, dependendo 
unicamente de um posicionamento do profissional da área. Empresas que hoje 
atuam mais preocupadas em dar resposta ao conflito que em promover a 
harmonia social; ONGs que trabalham na perspectiva de engajamento de 
minorias e de melhorias sociais dos excluídos; instituições públicas e privadas 
que passam a ter mais seriedade quanto a sua responsabilidade social; enfim, 
são práticas que invertem um sistema e chamam o profissional de relações 
públicas, nesse caso especialmente, a tomar parte desse processo. (CESAR, 
2007, p. 83)  

 

Mattos (2002, p.168) ressalta os riscos de se buscar uma conduta somente 

técnica, sem a devida reflexão sobre o papel real do Relações Públicas neste ambiente 

novo: 

Ao trabalhar com elementos subjetivos, em sua maioria para buscar empatia 
com os diversos públicos, a profissão [de relações públicas] está sobre o fio da 
navalha, podendo resvalar para o mau-caratismo e a dissimulação. Para não se 
incorrer nesses erros, deve-se trabalhar sempre com a verdade, seja ela qual for. 
(...) O profissional deve ser idôneo e correto e não se deixar levar pela aparente 
facilidade de falsear a verdade, pois isso pode se reverter de forma negativa 
para a organização.  
 

  Margarida Kunsch, em 2005, já sinaliza os desafios que os comunicadores 

inseridos nas organizações do terceiro setor ou que estão se formatando para buscar 

novas formas de cidadania e demandando uma nova sociedade encontram: 

Trabalhar os aspectos relacionados com os processos comunicativos nas 
organizações, planejando estrategicamente a comunicação com os públicos 
envolvidos, para sensibilizar a opinião pública e a sociedade, para fazer pressão 
junto ao poder político, administrativo e econômico, é uma das mais desafiantes 

                                                 
141 Mattos (2002, p. 165) 
142 Ver KUNSCH, Margarida M. K. e KUNSCH, Waldemar L. Relações Públicas Comunitárias. A 
comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. Summus Editorial, 2007. 
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práticas que profissionais ou gestores da comunicação organizacional poderão 
enfrentar (KUNSCH, M. 2005, p. 32). 

 
Esses novos desafios devem ser vistos como prática contínua na qual o 

comunicador se transforma em articulador social, unindo públicos por meio das 

ferramentas a que tem acesso e trilhando um caminho de intervenção em que ele torna-

se gestor do processo de democratização dessas práticas, abrindo o acesso para que 

outros atores possam fazer parte e se utilizar desse ferramental para a promoção social.   

São práticas coletivas que transcendem a satisfação objetiva das necessidades 
do aqui-e-agora, essenciais à nossa sobrevivência, que devem estar articuladas 
entre todos os segmentos da sociedade, sejam eles de direita ou de esquerda, 
empresariais ou populares, alinhados ou não a determinado partido político. 
Trata-se de um novo paradigma de intervenção do indivíduo como cidadão ante 
a sua realidade, assumindo papel fundamental de articulador e gestor da 
transformação social (CESAR, 2007, p. 83).  

 

Barros (2007, p.134) assinala ainda para a necessária transformação do relações 

públicas de profissional das organizações para uma postura mais ampla de suas funções, 

seguindo Toro (2005) nas suas considerações sobre o mediador que pode atuar como 

editor social ou produtor social na comunidade. 

Para tanto, basta considerarmos que o profissional de relações públicas é, antes 
de tudo, um mediador político, econômico, cultural ou comunitário, com ênfase 
nos dois últimos aspectos. Dessa forma, usando a terminologia de Bernardo 
Toro, ele pode atuar como editor social, ao intermediar as relações entre um 
produtor social e determinada comunidade. 
Editor social é um dos atores-chave no processo de mobilização, mais 
precisamente aquele que converte a mensagem em formas , objetos, símbolos e 
signos adequados ao campo de atuação de outro ator, o reeditor social, 
entendido como aquele que está junto a comunidade, com público próprio e 
capacidade para modificar, introduzir ou eliminar mensagens, contando sempre 
com a credibilidade e a legitimidade da comunicação local. Pode ser, por 
exemplo, um agente comunitário da saúde, da educação ou da cultura. Já o 
produtor social é a pessoa ou instituição que tem a capacidade de criar 
condições econômicas, institucionais, técnicas e profissionais para que o 
processo de mobilização ocorra com êxito (BARROS, 2007, p.134). 

 
Margarida Kunsch (2007, p.172) vai mais longe e ainda sugere que este 

profissional deve estar ciente da sua responsabilidade de interagir com as questões da 

comunidade ou organização a que está servindo, mergulhando, assim, em tudo que 

perpassa a comunidade. Para ela, o ideal é, se esse profissional fizer parte do próprio 

grupo, comunidade ou organização, tenha se originado ne la. A pesquisa de campo para 

esse trabalho mostra que esse cenário tem se mostrado mais comum nos dias atuais.  

Deixemos claro de início, que relações públicas comunitárias autênticas são 
muito mais do que um trabalho “para” a comunidade, nos moldes tradic ionais, 
por meio de ações sociais paternalistas. Elas pressupõem uma atuação 
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interativa, em que o profissional é, antes, um articulador e um incentivador, 
mais do que um simples transmissor de saberes e aplicador de técnicas 
aprendidas na universidade. Ele  não deve ser um mero “consultor”, que não 
vivencia as necessidades da comunidade. As relações públicas comunitárias 
implicam sua participação “na” comunidade, dentro dela e em função dela. 
Melhor ainda será se ele for um “agente orgânico”, surgido no seio da própria 
comunidade.   

 
Nesse novo ambiente de atuação é comum a inserção de profissionais do 

jornalismo e das relações públicas para ocupar essa função de estrategista em 

comunicação. Habilitados em publicidade não têm aparecido com atuação nessa área, 

salvo em construções de campanhas voltadas para a responsabilidade social de 

instituições do mercado ou em parcerias. Mas estudos sobre profissionais de 

publicidade ocupando funções de comunicação em organizações do terceiro setor são 

incipientes ainda na atualidade.  

Giannotti e Santiago (1997) refletem sobre esse posicionamento do jornalista 

quando avalia como a comunicação sindical deve se comportar. Para eles, o jornalista 

que resolver se dedicar à comunicação sindical deverá abrir mão da mítica 

imparcialidade e passar a pensar em assuntos mais amplos, sendo seu próprio editor. 

Para eles, o jornalista de um sindicato não vai ter um editor para orientá-lo: 

E mais. Vai ter que se virar para tratar de temas tão diferentes como economia, 
política, cidade, internacional, previdência, trabalho escravo. Tudo no mesmo 
jornal. 
O jornal sindical, para cumprir seu papel contra-hegemônico, como já falamos, 
não pode ficar preso ao mundinho de um só sindicato. E aí, o nosso jornalista 
vai ter que escrever sobre privatização das estatais, defesa dos serviços 
públicos, sistema financeiro, estrutura sindical, direitos das mulheres, 
movimento dos negros e dos Sem-Terra. Sem esquecer de preservar a memória 
operária. E lógico, tratar das questões específicas do seu sindicato 
(GIANNOTTI, SANTIAGO, 1997, p.137). 

 
Eles reforçam, ainda, a importância de não se abrir mão da verdade mesmo 

tomando parte de um “lado da história”. Esse comportamento garante a credibilidade do 

veículo e do trabalho do jornalista. 

Importante ainda ressaltar que nesse estudo são mostrados alguns sinais da 

tendência que se sinaliza nesse campo, mas estes não podem ser tratados como 

comprovação por se ter escolhido uma organização com trabalho específico no campo 

do jornalismo. É fato que encontraremos ali mais jornalistas. O que nos interessa vai 

além da habilitação. Interessa-nos saber quem é esse profissional de comunicação que 

hoje se insere nesse campo de trabalho e o que o motiva.  
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2 O comunicador nas ONGs estudadas 

2.1 – Aditepp 

Entre as três organizações estudadas, uma não dispõe de profissional de 

comunicação inserido para essa função. A Aditepp, como já visto nos capítulos 

anteriores, por diversos fatores já analisados, possui hoje uma equipe enxuta de pessoal 

que desenvolve as atividades a que é requisitada. Dentre esses profissionais há uma 

jornalista, que ocupa a posição de coordenadora institucional, responsabilizando-se 

pelos procedimentos voltados para a busca de verbas e organização das atividades 

realizadas pela organização. A profissional, num primeiro momento como já vimos, foi 

chamada para criar o plano de comunicação da instituição, atendendo a sugestão 

realizada por uma avaliadora externa à instituição. Antes disso, não havia esforços 

realizados em prol de um plano de comunicação institucional ou outras estratégias de 

comunicação. Mas a própria manutenção da organização necessitou de um 

reposicionamento dessa jornalista para agir como coordenadora institucional e não 

como comunicadora. O resultado disso já foi visto também: a ausência de estratégias de 

comunicação planejadas de maneira institucional. Algumas inserções na imprensa são 

feitas a partir da parceria realizada com a Ciranda, quando projetos realizados em 

conjunto são enviados para a imprensa como sugestão de pauta. 

A jornalista que hoje ocupa o cargo de coordenadora institucional colocou em 

sua entrevista que não realiza as atividades de comunicação por “falta de braço”, pela 

organização estar passando por um intervalo em que precisa repensar seus propósitos 

para depois comunicá- los. O perfil dessa jornalista será estudado como coordenadora 

atual da Ciranda, cargo ocupado também por ela na atualidade. 

 

2.2 O comunicador no Cefuria 

O Cefuria hoje conta, do ponto de vista da formação, com dois comunicadores: 

Anderson Moreira e Anderson Leandro. Anderson Moreira é formado em Relações 

Públicas e Jornalismo e Anderson Leandro, responsável pela Quem TV, está cursando 

Jornalismo. Além desses dois profissionais, a produtora conta com freelancers 

formados e não formados na área, como Anderson Leandro explica:  

São sete pessoas, dependendo da quantidade de trabalho são 12. Eu que estou 
fixo, o Wellington que é fixo também que faz cópias, assistência de estúdio, 
tem mais um editor, a repórter e um roteirista. Repórter eu tenho duas, três 
pessoas que são freelancers. Fixos são 2, até dá para dizer que são 3 porque o 
editor já está uns quatro anos que a gente tem todo dia na Quem TV. (...) O 
cinegrafista já está trabalhando para a gente há um ano e meio, o editor novo há 
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4 meses, o outro editor ficou 4 anos. É sempre freela. Há algum tempo que a 
gente está tentando regularizar isso, porque a produtora é auto-sustentável. 
(Entrevista fornecida a autora no dia 18/12/07) 

 

Em sua história, o Cefuria não contou com comunicadores formados na área 

para se responsabilizarem por sua comunicação institucional. A organização, também 

como já vimos, não focou esforços nos procedimentos de planejamento de comunicação 

institucional, mas teve, em sua história, atenção especial à comunicação popular, ao 

repasse do que se podia conhecer de meios de comunicação alternativos. O pessoal 

responsável por auxiliar movimentos e outras organizações a fazer projetos de 

comunicação era formado por cursos populares realizados em organizações-irmãs em 

diversas localidades no Brasil. Rodolfo Silva, um dos que ficou mais tempo responsável 

pela comunicação no Cefuria, conta como era essa preparação: 

Puxa, eu era chamado para várias coisas. Às vezes para ajudar a pensar o 
material, às vezes para fazer o desenho. Eu fui a vários encontros em São Paulo, 
de comunicadores populares, encontros até internacionais e o Cefuria mandava 
a gente para se preparar. Eu estive lá no Ibase com a Mariana Campos, conheci 
o Betinho lá, fui a um outro encontro com vários cartunistas e a gente trocou 
várias idéias e tal. (Rodolfo em entrevista fornecida a autora em 18/12/07) 

  

 Na história do Cefuria, se se pergunta a qualquer integrante mais antigo quem 

era responsável pela comunicação, indica-se o Rodolfo. Hoje o responsável pela 

comunicação do Cefuria, o que todos nomeiam como comunicador, é Anderson 

Moreira, relações públicas e jornalista. Anderson apresenta suas razões para as duas 

formações: 

Anderson Moreira - Eu até hoje não sei... Eu fui decidir jornalismo, eu fiz dois 
vestibulares para jornalismo, fui decidir jornalismo duas semanas antes de 
preencher o formulário, antes de encerrar as inscrições. Eu gostava muito de 
rádio, talvez isso tenha me puxado para fazer jornalismo, tinha um sonho de ser 
locutor, apresentador de rádio. E aí fiz dois vestibulares de jornalismo não 
passei,  tentei Relações Públicas para depois tentar permanência para 
jornalismo. E aí acabou acontecendo isso: fiz Relações Públicas, o que acho que 
foi bom, porque abriu bastante meu horizonte para comunicação organizacional 
que o jornalismo não tem. O jornalismo é mais a notícia, a informação, 
assessoria de imprensa, Relações Públicas me abriu mais as possibilidades para 
a comunicação organizacional.(...) 
E aí até o trabalho das ONGs não tem como o jornalista tem que ter outras 
funções também, a ONG, a Cefuria mesmo, não tem como manter só um 
jornalista, a assessoria de imprensa mesmo, que faça a cobertura de eventos. 
Nívea - você está dizendo para mim então que um cara que trabalha numa ONG 
tem que ser múltiplo, é isso? 
Anderson Moreira -  ele pode trabalhar com comunicação, mas ele precisa 
passar dos limites, ir além do que aprendeu na faculdade. 
Nívea - O que ele precisa fazer mais? 
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Anderson Moreira - Olha, eu trabalho, além da comunicação, eu trabalho como 
educador. Minha função no Cefuria, é como educador. Então aquilo que eu 
aprendi na universidade, eu também repasso para adolescentes ou pros grupos 
que o Cefuria trabalha. (Anderson Moreira em 19/11/07) 

   

Anderson Leandro considera-se militante que, por necessidade da função, 

precisou da formação.  

Eu estou no terceiro ano de comunicação social – jornalismo. Em uma 
faculdade particular. Eu fui fazer uma faculdade porque era exigido do 
mercado. Na hora que você vai sugerir um roteiro, vai propor um projeto, o 
pessoal já diz “quem é que vai fazer o roteiro” e eu não podia fazer porque não 
podia assinar isso. Daí você pegava alguém que nem tinha participado da 
discussão. (Anderson Leandro em 18/12/07) 

  

 Há ainda Gustavo Erwin que, pelas funções no conselho político, ficou 

responsável pelo núcleo de comunicação143 (formação popular) do Cefuria nos últimos 

dois anos. Assessor de comunicação do Sindicato dos Bancários, Gustavo - ou Red 

como é chamado carinhosamente pelos companheiros - fez dois anos de jornalismo e 

não terminou. Como sua função é política, no Cefuria ele não faz parte da equipe que 

trabalha cotidianamente na instituição, apesar das decisões-macro sobre o núcleo de 

comunicação popular passarem necessariamente pela sua mão. 

 Dos comunicadores atuais, os “Andersons”, o Moreira é evangélico mas não vê 

nisso  razão para ter se encaminhado para o trabalho no Cefuria. Leandro não possui 

religião definida, mas é militante “desde que se conhece por gente”.  

 

2.3 O comunicador na Ciranda 

A Ciranda, por ser uma organização que tem como missão principal trabalhar 

com a imprensa e com instituições da área infanto-juvenil com o objetivo de colocar 

pautas da área na imprensa, é praticamente toda formada por jornalistas. Excetuando-se 

a responsável pelos processos administrativos e os dois educadores integrantes da 

Aditepp que auxiliam em alguns projetos, todas as atividades da Ciranda são 

encabeçadas por jornalistas e contam com o auxílio de estagiários em jornalismo em 

alguns momentos. São 15 colaboradores entre jornalistas e estagiários de jornalismo 

mas o número varia porque a Ciranda recebe vários estudantes para observação. O perfil 

dos profissionais é muito similar e boa parte dos que hoje estão na organização 

chegaram por meio do programa de estagiários que a Ciranda desenvolve desde a sua 

                                                 
143 O núcleo de comunicação sempre foi assim chamado por se dedicar a projetos de formação em 
comunicação popular e não por possuir responsabilidade pela comunicação institucional. 
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fundação. O convênio é com uma universidade particular que abriga estudantes de 

classe média a média alta. O perfil dos que trabalham na Ciranda não fugiu muito do 

perfil encontrado nas fundadoras da organização, também estudantes de universidade 

particular e pertencentes à classe média. Essa característica é até comentada pela própria 

equipe, que no dia do planejamento da organização avaliou: “todo mundo é branco, todo 

mundo é classe média e todo mundo é jornalista”144. Sentiu-se que a característica de ser 

todo mundo jornalista está começando a aparecer e ser levantada como uma 

vulnerabilidade da organização.  

Dentro desse perfil, nossa pesquisa desenvolveu entrevistas em profundidade 

com a fundadora e propositora da organização e que não está mais na equipe, com a 

fundadora que coordena as atividades na atualidade, com o ex-coordenador do Núcleo 

Mídia e Educação145 e criador do programa “Luz, Câmera e Paz”, e com as gestoras dos 

dois projetos em andamento: “Navegando nos Direitos” e “Catavento”. A partir da 

entrevista com a atual coordenadora algumas características puderam ser traçadas para 

se construir o perfil das fundadoras da organização: 

Lílian - Eu acho que essas sete meninas tinham, de alguma forma, eram 
inquietas no seu jeito de ser, sabe, todo mundo fazendo milhões de coisas e 
pensando milhões de coisas e fazer atividade na faculdade, fazia café com ovo, 
levava cafeteira para a sala de aula, ia fantasiada, parecia que tinha que estar o 
tempo todo criando alguma coisa: “Não, porque agora está fic ando chato...” 
Então isso foi todo o processo de discussão do curso durante os quatro anos, 
totalmente pesado... Tanto é que, nessa época, foi mudada toda a estrutura dos 
professores do curso de Jornalismo, mas eu acho que tinha muito disso de falar: 
“Nossa, mas o que mais a faculdade vai me ensinar? O que?” Vai ter o lide e até 
hoje em dia é o que eu falo para os alunos: “que outra palavra inglesa vocês vão 
ter que esperar para definir o que significa criação no Jornalismo? Jornalismo 
comunitário, assim: “quando é que vocês vão parar para pensar a palavra que 
seja de vocês para isso, que não precise do exterior porque alguém criou uma 
teoria que não foi criada aqui? Por acaso discutindo a Economia, a gente entrou 
em um assunto de televisão, da influência da TV no consumo, em todo o 
processo de vida das pessoas e daí a gente entrou na TV influenciando a criança 
que depois vai ser o adulto... Daí a gente falou: “vamos elaborar um projeto de 
pesquisa no CNPq, em que a gente estude a influência da TV nas crianças!!!” 
Daí não tinha linha de pesquisa na PUC, na área de Comunicação... E você se 
vê nisso daí, você só aprende essa fórmula... Só que escrever é muito mais que 
isso! É todo um processo que você pode envolver toda a sua capacidade de 
criar, sonhar e de interferir em uma realidade a partir do que você está 
escrevendo, né? (Lílian em entrevista fornecida a autora no dia 22/09/07) 

 

                                                 
144 Depoimento da estagiária do programa Catavento. 
145 Quando a pesquisa de campo começou ele estava avaliando a saída da organização. Hoje não faz mais 
parte da Ciranda. 
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Joelma traduz o perfil de quem trabalha na Ciranda como um profissional 

workaholic146, que está continuamente fazendo algo, que não pára. Para ela, isso tem 

seu lado ruim e bom. Ela apresenta suas razões para estar na comunicação: 

Joelma - Na verdade eu tentei RP (Relações Públicas), era para fazer RP, daí 
tentei na Federal e na PUC, tentei Turismo na de Ponta Grossa porque não tinha 
RP e tentei Jornalismo na Unicenp também porque não tinha RP, daí eu passei 
na PUC em RP e em Jornalismo na Unicenp, daí não sei porque fui fazer 
Jornalismo.(...)  
É, daí pegou a Rede ANDI: “Pô, você tem que fazer planejamento...”, e foi a 
mesma coisa: “Como que eu vou fazer planejamento?” Aí eu sentei com a 
Carol e expliquei o processo: cria o processo daqui..., então, a gente já tem 
todos os processos criados, que tem que fazer, tem que fazer tal coisa, só que é 
muita coisa que você tem que sistematizar, pois é muito quantitativa a Rede 
ANDI... O próprio Catavento, cada vírgula, mas às vezes eu sinto muito, sabe, 
desmotivada, parece que você não dá conta..(...) 
Então, tipo, às vezes a gente se depara em alguns lugares com outras pessoas 
que estudam na área, essas pessoas ficam esperando a vida acabar... e aqui não, 
a gente fica toda hora pirando nas coisas e fica pensando e fica, sabe, corre para 
fazer. Então acho que é meio essa multifuncionalidade mesmo, essa coisa do 
empurra que só tem você para fazer a atividade meio que te faz ficar bem...(...) 
Ontem tava conversando com o pessoal e contei para eles. Daí eles falaram 
assim: de repente não é que lá, para ele de repente é o ritmo, mas é que o ritmo 
da Ciranda é muito punk. Não sei assim, mas enfim, é esse lance de você não 
ter medo de trabalho mesmo, também. A gente se perde muito aqui. Eu mesma, 
quando fui contratada não tinha experiência nenhuma, mas eu sempre tava lá. 
Pediam uma coisa, eu fazia aquela coisa de mil jeitos porque não sabia qual era 
a certa , mas eu precisava acertar. Aqui as pessoas às vezes não têm esse perfil, 
eu entrei sem saber escrever um texto, na Ciranda. Então às vezes a gente pega 
as pessoas meio por esse perfil: o cara se joga a gente ama. (Joelma em 
20/11/07) 

 
Lizely, a gestora do programa “Navegando nos Direitos” entrou há pouco tempo 

na organização e sentiu um choque com os delineamentos e posturas ideológicas a que 

estava acostumada. Antes de entrar na Ciranda, sua escola de terceiro setor foi o 

Cefuria, organização, que já vimos, mantém diferenças relevantes com o modo de ver e 

fazer o encaminhamento das atividades e mesmo de tratar a comunicação. 

 
Lizely - Eu ainda trabalho no Cefuria, há quatro anos que eu trabalho lá, a gente 
tem um programa na tevê comunitária (...) Então sai uma matéria por semana, 
duas, três. Só que eu acabo não cobrindo tudo por falta de tempo.   
E a minha formação ideológica e profissional - pelo que eu entendo de 
jornalismo - aconteceu por conta do Cefuria.(...) 
O que eu sinto na Ciranda(...) é a falta de afirmação mais clara dos 
posicionamentos. Somos contrários a redução de maioridade penal, vamos fazer 
uma ação disso! Uma passeata, um debate, levar garotos privados de liberdade 
para a Assembléia é uma ação. Eu sinto falta de um posicionamento maior. 
Como o Cefuria. 
Nivea – Você sente falta da Ciranda fazer as coisas por ela própria, é isso? 

                                                 
146 Viciado em trabalho. 
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Lizely - Não. Claro que o fato da gente ter que prestar contas acaba nos 
aprisionando... Você tem que prestar. Mas eu sinto falta de ações. Porque 
dentro dos projetos eu sinto um grande empenho – a Joelma, nossa, se empenha 
muito.... Mas eu sinto falta de comprometimento com a causa e a missão. O fato 
de eu denunciar alguém que está na rua para o conselho tutelar, não faz eu estar 
comprometido com a causa. Então falta trazer pro cotidiano. Então, por 
exemplo, se eu falo: “a realidade do Sambaqui é difícil” – mas eu não falo 
porque eu estou agindo lá, mas sim porque eu reconheço que é um lugar que 
precisa de amparo, de uma assistência muito maior. Então é uma realidade 
maior. Eu me sinto desconfortável para falar do Cefuria porque eu não conheço 
a prática, o cotidiano deles. Mas o pouco tempo que eu passo lá, eu sinto mais 
isso. Eu queria mais a Ciranda assim. Eu não vejo eles, por exemplo, 
comentando o que saiu na mídia  – mas não é um trabalho de monitoramento?  
Nivea – Não está sendo feito? 
Lizely - Não chega a mim. E eu também me sinto hipócrita de esperar isso dos 
outros, mas eu também não faço. E eu fico preocupada com o tipo de 
profissional que eu estou me tornando – porque eu sempre passo as coisas e tal, 
mas também é importante fazer.  
Aquele profissional que eu condeno é aquele que chora, se emociona com a 
realidade, mas pouco no cotidiano faz. Eu não acho correto pessoas que se 
emocionam com uma matéria e tal e depois tchau. Se desvinculam. (Lizely em 
entrevista fornecida em 20/09/07) 
 

Paula, uma das fundadoras que idealizou a Ciranda e que não faz mais parte da 

equipe passa muito do idealismo que move o comunicador focado em mudar o mundo: 

Paula  - Pra mim, a história da Ciranda está intrinsecamente ligada à minha 
maneira de ver o mundo, a uma coisa anterior à Ciranda, uma coisa que carrego 
comigo desde que me conheço por gente, desde muito pequena.(...) 
Que sempre foi a certeza de que não era certo ter criança sofrendo, que não era 
certo você ter pobreza, fome, desigualdade... Não tinha na minha cabeça esses 
termos, eu tinha 8, 9 anos, mas que a situação existia, eu via e não achava 
aquilo certo. O mundo não podia ser assim. 
Nívea - Você escolheu jornalismo por quê? 
Paula  - Porque achava que jornalismo podia fazer algo por isso. Quando eu 
comecei a me entender por gente (...) queria estudar, fazer faculdade, gostava 
de escrever, naturalmente, e foi indo, aquelas coisas que a gente faz quando 
criança e achava que aquilo era escrever. E gostava daquilo e achava que 
jornalismo podia, a comunicação, não a comunicação, o jornalismo mesmo, 
talvez por sei lá. De repente você assiste o Globo Repórter, uma coisa mais 
investigativa, aquela coisa. Talvez tenha sido inconsciente. E aí, escolhi fazer 
jornalismo, durante um tempo foi pensado fazer Direito, porque também tinha a 
ver. Eu achava como ele tem as leis e na prática não se cumpre, também não 
servia, então fui pro jornalismo que era onde me encantava. Daí comecei a 
conhecer o trabalho da Unicef, então achei que o jornalismo casa com minhas 
expectativas de mundo.(Paula em entrevista fornecida a autora em 29/11/07)  

 

A observação participante mostrou uma equipe que se joga em tudo o que faz, 

mas possui alguns problemas de organização e falta de foco, o que faz com que algumas 

atividades levem mais tempo do que realmente precisariam para acontecer. O perfil 

jovem, o aprender-fazendo e a quantidade de atividades a que se propõem podem ser 



 

 

237 

 

algumas das explicações para esse cenário. A seleção dos profissionais que trabalham 

na Ciranda passa antes pelo interesse pela área. É comum serem buscados estagiários 

que já passaram pela organização ou mesmo os jornalistas que naturalmente se 

aproximam da organização por interesse pela causa para fazerem parte de algum projeto 

específico ou missão temporária.  

Além dos comunicadores que estão inseridos nas duas organizações nas quais se 

desenvolvem procedimentos de comunicação, foram entrevistadas duas lideranças 

atuais do Cefuria e o responsável pela comunicação do Cefuria durante os últimos anos 

para que se possam responder aos principais questionamentos que envolvem o 

profissional de comunicação inserido nas ONGs sociais.   

 

3  Quem é o profissional que atua nas ONGs Sociais? 

 A pergunta faz testas franzirem até a informação vir organizada para ser 

verbalizada: sabe-se que tipo de comunicador se quer e esse saber não passa pela 

formação universitária nem por um perfil ideal. A tendência comum em todas as 

entrevistas foi o entrevistado usar os exemplos existentes na própria organização para 

dizer o que seria o ideal. Isso quer dizer: “o que nós temos é o ideal hoje”. Isso mostra 

que a busca por um profissional para cuidar da comunicação da ONG social não passa 

por um recrutamento formal, que tem uma lista de requisitos que precisam 

racionalmente serem preenchidos. Esses requisitos existem, mas não são conscientes e 

precisam de tempo para serem racionalizados: 

Ana - Eu acho que são as duas coisas. Tem primeiro que ter essa afinidade, ter 
um compromisso político. Já houve uma vez que abrimos para análise vários 
currículos e tal, mas normalmente o critério é compromisso político, não é a 
formação acadêmica que define, embora isso ajude porque vai qualificar melhor 
o trabalho dela. Agora, a formação acadêmica, sem o compromisso político, 
para nós não interessa. Então de repente trazer uma pedagoga pra cá. Eu brinco 
porque eu sou da coordenação pedagógica, mas sou socióloga. Mas sempre 
trabalhei em educação popular. E eu falo para elas – a gente recebe  bastante 
turma de pedagogia para discutir os outros espaços que ela tem além da escola 
para atuação. Mas eu digo que aqui o espaço é político-pedagógico. Mas não 
temos nenhum pedagogo. (Ana Souza, do Cefuria, em entrevista fornecida a 
autora no dia 18/12/07) 

A formação na área é mostrada como algo que precisa existir, mas não é o mais 

importante. É preciso comprometimento antes de mais nada. 

Fernanda - Eu acho que é importante ter um comunicador. Eu acho importante 
ter o Anderson aqui e ele é jornalista. Eu acho que a formação conta bastante. 
Porque tem elementos do mundo da comunicação que passam despercebidos 
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por nós. Aliás, eu não leio jornal. Porque ele chega e já fala: você viu tal coisa e 
tal – e me mostra tudo. Então é alguém que está sempre preocupada com a 
notícia, com o que está acontecendo, com a informação – que pode fazer essa 
seleção e repassar. Que tem um olhar diferente para isso e também tem 
sensibilidade porque também é um militante. Porque também só um jornalista 
sem o envolvimento, a experiência não adianta. Por exemplo, nós tivemos o 
Thiago – que entrou junto com o Anderson, faziam faculdade juntos, mas eram 
completamente diferentes. O mundo do Tiago não era um mundo de militante. 
Ele não tinha a mesma inserção, o mesmo envolvimento e ele  também não 
queria ter. E isso está dentro da pessoa. Ele não queria se envolver, mas quem 
vem pra cá tem que se envolver. 
Nívea - Então você acha que o comunicador que está se envolvendo com essa 
área de movimento social ele tem que ser mais militante, ter uma ideologia que 
case? 
Fernanda - Tem que ter. Mas não dá para ser só militante porque também fica 
faltando esse olhar. Nós já fizemos muito de só militante. O Rodolfo foi estudar 
economia depois. A formação dele em comunicação era formação popular com 
cursos feitos, ele foi para São Paulo, para o Rio aprender a diagramar, a 
produzir um boletim. E dá para ver a diferença de um profissional formado que 
já vem com a técnica. Diferente de um militante simplesmente. O militante 
sofre muito para aprender as coisas porque é errando que se aprende, então a 
gente erra e erra. O profissional tem muito mais agilidade. O Anderson para 
fazer um folder é um instantinho. A gente se for fazer, até sai, mas demora uns 
15 dias. (Fernanda em entrevista fornecida no dia 13/11/07) 

 
É muito comum essa visão do profissional que é multidisciplinar – ou o faz tudo 

- como o ideal para as duas (Cefuria e Ciranda) organizações. No Cefuria, isso acontece 

porque o compromisso político vem antes da formação. Isso quer dizer que a formação 

é importante, mas ela não é obrigatória se o comunicador for comprometido e investir 

em sua preparação. Na Ciranda esse profissional multidisciplinar é requerido por que 

todos fazem diversas funções e não somente a que cabe ao comunicador ou a que 

envolve somente estratégias de comunicação.  Mas é importante entender que pela 

posição prioritária de servir como “assessor de imprensa” das causas infanto-juvenil, a 

prerrogativa de contratação na Ciranda é por jornalistas. Faria (2002, p.161) explica 

essa importância de ser profissional de comunicação dando pistas do trabalho 

pedagógico que o comunicador cumpre nessas organizações: 

A contribuição que o assessor pode dar é justamente dimensionar os fatos das 
organizações de acordo com os movimentos e dos interesses na órbita da esfera 
pública. Como o mais qualificado e especializado na leitura dos conflitos 
sociais, o assessor de imprensa exerce o papel de abrir os muros das 
organizações para o mundo. A realidade das instituições – com culturas 
próprias, processos decisórios complexos e jogos de poder particulares – pode 
apresentar um quadro de comportamentos reativos, atitudes corporativas e 
visões estreitas. Daí, o valor adicional do assessor de imprensa que, além de 
atuar diretamente na interface com a mídia , destina ações para um trabalho 
pedagógico interno a fim de abrir perspectivas fechadas e unir visões 
fragmentadas, comuns no universo das organizações. (FARIA, 2002, p.161) 
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Aliás, é freqüente a dúvida quando se pergunta se o profissional é comunicador 

ou educador. As funções realizadas se ampliam em relação ao que a universidade posta 

como atributos desse profissional e ele acaba sendo um multifazedor ou, como o pessoal 

da Ciranda costuma entender, um educomunicador. 

 

3.1 Comunicador, interdisciplinar ou Educomunicador? 

Percebe-se nas duas organizações que o nome da profissão em algumas situações não 

têm muito a ver com as funções desempenhadas. O comunicador acaba fazendo outras 

coisas, e é encarado como o profissional que mais se adequa a cada missão. Isso pode 

ser visto pelo depoimento da Fernanda, colocado acima, que vê o Anderson Moreira 

como comunicador e que sua formação facilita os processos relacionados com 

construções comunicacionais como a realização de um vídeo, a disseminação de 

informações ou mesmo uma visão mais acurada para um texto. Já Ana vê o mesmo 

Anderson com outros olhos.  

Nívea  - O Anderson está ali porque é Relações Públicas? 
Ana - Não, claro que não. Ele é um educador em comunicação. Aliás, ele foi 
um caso interessante, porque ele  veio como estagiário e todo mundo acabou se 
apegando muito a ele, porque ele é uma pessoa muito dedicada. E quando foi 
possível contratá-lo, a gente contratou. Mas não necessariamente precisa ser um 
jornalista para trabalhar nesta área aqui. Aliás, eu às vezes acho que a formação 
acadêmica atrapalha para o profissional entender a comunicação popular como 
um processo horizontal de como dar a voz às pessoas. Não é um meio de 
informação, é dar a voz a quem não tem. É um trabalho de fortalecer a 
emancipação das pessoas, é algo que está a serviço das pessoas. O Cefuria não 
tem nenhuma intenção de se promover institucionalmente, de fazer propaganda, 
nada disso. E se hoje a gente tem um reconhecimento, vamos dizer assim, é por 
conta do trabalho que a gente desenvolve e não porque investimos em 
propaganda. (Ana, em entrevista no dia 18/12/07) 

 
Nessa visão da Ana fica clara a acepção que o comunicador formado é o 

especialista em promover institucionalmente ou em divulgar externamente uma 

organização. Outras funções não cabem a esse profissional. Para ser alguém com visão 

mais abrangente é necessário ter a insígnia de educador também e, mais, ter visão 

humanista e militante sobre os movimentos populares. Mostra-se, assim, um 

preconceito em relação à formação de comunicador. É claro que, como vimos, essa 

visão do comunicador formado em jornalismo ou relações públicas vem de uma 

caminhada não muito confortável que o Cefuria empenhou quando esbarrou na 

imprensa ou mesmo nas estratégias de comunicação que o mercado utiliza. A visão de 

um comunicador que pode ser ponte, mediador social, ainda não é comum. Para ser 



 

 

240 

 

mediador, o profissional não é só comunicador, é também um educador. Isso faz ele ter 

uma visão mais abrangente da missão de repassar seus conhecimentos, de democratizar 

o conhecimento técnico. Anderson Moreira sabe do seu poder de mediação e de 

multiplicação de técnicas. Mais do que um divulgador institucional ou mesmo 

estrategista, ele é um formador de novos comunicadores. Assim, ele tem se acostumado 

a se ver como educador popular no Cefuria. Porque todos são educadores lá e ele é um 

dos educadores, em comunicação. 

[minha missão] É tentar, é possibilitar que outras pessoas também tenham 
acesso à informação, acesso à comunicação. A partir daquilo que a gente já 
sabe, já conhece, que outras pessoas também possam conhecer. Que os jovens 
que a gente trabalha, os adolescentes, as padarias comunitárias... Como que 
uma padaria comunitária pode divulgar o trabalho na comunidade. Como que 
ela vai divulgar que não é só o pão, que o preço é mais acessível, mas que ela, 
até a questão do trabalho, trabalho comunitário com as mulheres, o cuidado 
com a higiene... Então acho que é mais esse trabalho de mostrar às pessoas 
como elas podem se apropriar da comunicação. Seja o veículo, seja o direito a 
voz, o direito a fala, acaba sendo muito mais isso. Às vezes eu fico pouco 
tempo cuidando do site ou cuidando de notícias. Boa parte do tempo é 
assessoria, oficinas, cursos, palestras. Acaba sendo esse o trabalho de formação. 
(...) O Cefuria se forma sobre três pilares: articulação, formação, comunicação. 
Mas continua sobre a formação. De formador, de educador. (Anderson Moreira, 
em 19/11/07)  
 

Hoje, uma das atividades desenvolvidas por Anderson é de educomunicação, no 

Projeto Rede da Vida, utilizando as técnicas de rádio para discutir outros assuntos com 

jovens de uma escola estadual de Curitiba: 

Anderson Moreira - Voltada para rádio, rádio comunitária, a gente tá 
trabalhando com um grupo na Vila São Pedro que é uma rádio escola. Eles vão 
criar uma rádio na escola e a gente tá fazendo essa formação para isso. Só que 
não é voltada só para comunicação. A gente usa como ferramenta. A 
comunicação é uma ferramenta, e nesse projeto a gente discute drogas, 
sexualidade, e outras questões, como preconceito. Então, a partir da rádio a 
gente cria debates, tem debates fantásticos. Coisa que você sai de boca aberta. 
Nívea - Então você está usando técnicas de comunicação para trabalhar 
cidadania, dignidade, crítica social, autonomia? 
Anderson Moreira - Política... Para que a gente possa dar uma possibilidade 
para eles, eles têm uma possibilidade de não só conhecer o meio, um 
instrumento, mas que possa abrir a mente deles. Eu tenho tido experiências de 
pessoas que não gostam de falar no microfone, de falar para câmera, porque não 
foi dada essa oportunidade. E eles acham que esse tipo de coisa é para quem 
pode, para quem tá capacitado para isso. Elas não falam não porque elas não 
queiram, mas porque foram privadas disso. E aí tem que fazer toda uma 
desconstrução. Tenho prestado muita atenção nas mulheres. Essas mulheres que 
têm a voz mais grave, elas têm dificuldade de se aceitar, de aceitar a voz: “mas 
minha voz é muito grave, muito grossa, voz de homem”. E a gente tem que 
explicar, trabalhar com elas, dizendo que é uma voz bonita, mas que tem um 
timbre diferente e que pode ser usado para outras situações. (Anderson Moreira, 
em 19/11/07)  
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Já na Ciranda, o trabalho pode parecer similar. Pelos projetos desenvolvidos e já 

vistos nos capítulos anteriores, muito se tem de comunicação para educar. Ou educa-se 

por meio da comunicação. Só que como a visão sobre os comunicadores e sua missão 

parece ser um pouco mais ampla – e isso pode se dar pela simples razão de todos serem 

comunicadores e verem a profissão de dentro – não é complicado assumir que são 

comunicadores. Todos desempenham atividades que se confundem com funções de 

educadores, e, muitas vezes, eles se autodenominam educomunicadores, mas não 

deixam de ser profissionais de comunicação. Quando perguntado a Lílian se os 

profissionais que lá estão são educadores ou comunicadores a resposta sai sem hesitar: 

Comunicadores. Esse é o nosso próximo desafio. Nós passamos alguns anos 
nesse impasse e contratamos jornalistas para serem gestores pedagógicos. O 
ideal é a soma dos dois para que eles possam se complementar depois. Você 
não acha um profissional misto. O jornalista que é educador é professor 
universitário – ele vai lá para ensinar aquilo. Mas você não tem um profissional 
formado para ser educador com a comunicação. (Lílian em entrevista fornecida 
em 10/01/08) 

 

O trabalho da Ciranda mesmo em relação ao estímulo das pautas sobre a criança 

e o adolescente, acaba desenvolvendo um exercício de educação dos jornalistas nas 

redações. Formação para novos olhares, formação para qualificar as pautas com 

conceitos mais elaborados do que os comumente utilizados para a cobertura desses 

assuntos pela imprensa. Não deixa de ser uma união de processos comunicativos, como 

a assessoria de imprensa com processos de formação, como os workshops e o envio de 

materiais com esclarecimentos amplos sobre os conceitos da área. Graça Caldas traduz 

esse exercício, em artigo sobre a responsabilidade do jornalista na construção da 

memória histórica. Ela define que a educação para essa manutenção da memória deve 

ser também responsabilidade da mídia e é necessária a união entre comunicadores e 

educadores:  

A influência e o poder da mídia na formação da memória coletiva apontam para 
a necessidade de trabalhos interdisciplinares entre diferentes saberes e, 
particularmente, entre educadores e comunicadores para que a educação formal 
e a educação não-formal transformem-se em educação plural. Desvelar o 
mundo construído pela mídia implica em ajudar as pessoas a encontrarem 
sentido nas aparências para a formação crítica da opinião pública (CALDAS, 
2005, p. 139). 

 
A Ciranda, com seu trabalho de sensibilização da imprensa, caminha muito 

proximamente a essa prática de unir a educação com a comunicação para formar 

conceitos mais abrangentes sobre os direitos de crianças e adolescentes na imprensa. 
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Mas seus outros projetos mostram profissionais de comunicação investindo seriamente 

em missões de educomunicação, ou de formação por meio da comunicação: 

Sei lá, eu gosto de escrever. Aí já, minha mãe me colocou em contato com o 
Paulo, lá no Idehha 147, e ele disse: tô precisando mesmo de um estudante de 
comunicação. Então eu fui lá e aprendi algumas coisas sobre jornalismo que não 
imaginava que era jornalismo. Fazer esse jornal de comunicação lá pro projeto... 
Legal, né? Aí na Ciranda também. Mesmo fazendo clipping você percebe uma 
função do jornalismo. Aí você vai encaminhando para pensar mais na função 
que é maior que teu trabalho. Não é porque estou escrevendo texto que sou 
jornalista, é porque eu tenho uma função de promover, não só de informar, mas 
de educar, participar, formar. Se eu estou escrevendo um texto ou dando uma 
aula, vamos dizer assim, acho que os dois estão no mesmo campo, na mesma 
função. E acho que é o mais importante. (Teo, em entrevista fornecida a autora 
em 13/09/07) 

 

É claro para os comunicadores dessa área, formados ou não, a função e os 

afazeres acabam ultrapassando os limites do que se considera adequado a um 

profissional de comunicação desempenhar. 

Eu acho que, muitas vezes, a maioria do tempo, eu faço coisas que não são de 
jornalismo. Esses dias fui num lugar e perguntaram se eu era Assistente Social. 
Mas acho que a visão estratégica de comunicação, dentro do que a gente faz, 
independente de se ter comunicação inserida, no caso, acho que isso contribui 
pra caramba. Acho que ter essa criticidade que a comunicação te dá também é 
muito bacana.(...) É, em comunicação, queira ou não, o cara é um capeta. As 
pessoas não se ligam nesse poder ferrado que têm. Mas influencia até, sabe, 
você aprender a ver as coisas também de um jeito mais crítico. (Joelma em 
20/11/07). 

 

Nas duas organizações (Ciranda e Cefuria) os comunicadores trabalham com 

projetos que incluem desafios de comunicação, mas que acabam esbarrando e vendo 

como necessário desempenhar outras funções de outras áreas do conhecimento. Isso não 

significa para eles invadir uma reserva de mercado de outro profissional mas, sim, fazer 

o que está sendo necessário no momento em que se deve conquistar determinado 

resultado. É ter a responsabilidade de saber que aquilo precisa ser feito por alguém, seja 

de qual profissão for. Talvez essa seja uma questão comum que podemos observar: os 

profissionais entrevistados não se encastelam em determinada lista de afazeres 

específicos de sua profissão. Ampliam o espectro de ação e desenvolvem atividades 

com a comunicação em outras áreas também. 

 

3.2 Militante ou profissional? 

                                                 
147  Organização não governamental que trabalha com a defesa de direitos humanos. 
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 Uma questão que apareceu nas entrevistas e necessita de análise é a abordagem 

referente à preferência por um militante ou por um profissional na hora de escolher um 

comunicador para a organização. Pode-se entender que como a Ciranda enxerga os 

processos comunicacionais de uma maneira mais profissional, fica mais fácil optar por 

um profissional para ocupar um cargo de comunicador na organização. Situação 

diferente vemos no Cefuria, mesmo entendendo que há um profissional formado 

atuando como comunicador na organização. O Cefuria teve, por muitos anos, um 

militante como responsável pela comunicação da organização148. É possível que as 

razões para as diferenças decorram das duas organizações terem nascido em décadas 

diferentes, com contextos e relacionamentos na arena social também diferentes. Mas o 

estudo da inserção do profissional de comunicação nas duas organizações mostra uma 

realidade que Peruzzo (2007, p.166-167) confirma como uma tendência atual: 

Historicamente, as atividades de comunicação se desenvolvem de forma 
amadora e são feitas basicamente por membros ativistas dos próprios 
movimentos e ONGs. Aos poucos, porém, introduz-se a idéia da necessidade de 
“profissionalização” das organizações, tendo em vista a complexidade do 
fenômeno e a importância do uso competente de instrumentos e técnicas de 
comunicação para a conquista de resultados mais eficientes.  
 

É a partir dessa consciência que profissionais de comunicação vêm em 

substituição aos militantes que faziam comunicação. Mas isso não tira o mérito de 

militantes que deixaram sua marca como comunicadores populares. A convivência 

desses militantes com profissionais também se mostra positiva quando é possível contar 

com a contratação de um profissional. Rodolfo, visto como comunicador do Cefuria 

durante muito tempo, era desenhista por talento e economista de formação. Mas 90% 

dos materiais produzidos no Cefuria tanto para comunicação, divulgação e para 

objetivos educacionais possuem a chancela das suas ilustrações ou mesmo sua 

colaboração nos textos. Para ele, a presença de comunicadores no Cefuria, mesmo que 

inconstante por serem sempre buscados voluntários e militantes, era algo que, junto com 

o avanço da tecnologia, influenciava positivamente nas criações de materiais e 

estratégias nos anos 1990.  

Nós tivemos muitos saltos de qualidade [quando profissionais ajudavam]. Não 
só pelos comunicadores, mas pelos avanços da tecnologia. Foi melhorando a 
qualidade da produção gráfica, do audiovisual. E com os comunicadores a gente 

                                                 
148  Lembremos que essa comunicação da organização não se refere à comunicação institucional, 
mas sim à produção e construção de estratégias de comunicação para os assessorados ou para divulgação 
de eventos do Cefuria. Não se pode negar que há sinais de comunicação institucional nesses 
procedimentos. O Cefuria trabalhava sua imagem nesses processos, mas eram atividades inconstantes e 
não se originavam de um planejamento consciente anterior.  
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conseguiu aliar aquilo que a gente fazia em termos de prática e acho também 
que eles aprenderam muito com o trabalho que a gente fazia. Porque era um 
ambiente rico para desafios. Aí tem o problema porque você não consegue 
medir a importância da presença deles como profissionais porque eles vieram 
juntos com toda a mudança da tecnologia. Tanto que nós tivemos poucos 
momentos que nós tivemos um jornalista não sei se porque o custo era alto, por 
causa do piso e também porque os jornalistas não tinham militância. Ele 
trabalhava aqui e em mais cinco outros jornais, não tinha esse papel de ir para a 
comunidade, de discutir lá com o pessoal, então isto dificultava um pouco. Os 
que eu vi eram técnicos, com exceção de dois deles: o Faxina e o Giovanone 
que na verdade não era formado na academia, mas ganhou a carteirinha de 
jornalista, devido a Constituição e tal. Então era muito difícil ter um jornalista 
voluntário – que seria ir além das suas funções. Nós tivemos o Salomão, por 
exemplo, mas aí o PT já pegou ele para trabalhar. (Rodolfo em 18/12/07) 

 

Um estudo sobre o uso de estratégias de Relações Públicas realizado no 

Movimento dos Sem Terra mostra também essa prática de fazer as ações de 

comunicação a partir do feeling militante, mas buscando a profissionalização. Melhor 

ainda se os dois estiverem trabalhando em conjunto: militante e profissional de 

comunicação. 

Apesar da espontaneidade de suas decisões, a Comunicação e o MST em si, por 
já desenvolver atividades típicas de Relações Públicas, antes do setor existir 
efetivamente, têm acertado muito, provando que o profissional deste tipo de 
instituição não precisa ser um bacharel, e sim um intelectual próprio do meio. 
Contudo, se a formação não é imprescindível, facilita a execução dos projetos 
pois toma-se conhecimento das artimanhas do “outro lado”, uma vez que as 
escolas transmitem a filosofia da atividade servindo ao capitalismo. Entretanto, 
o profissional graduado deve valorizar a criatividade dos outros membros do 
grupo, despindo-se de preconceitos acadêmicos de que só os ‘abençoados’ com 
a formação científica são capazes de refletir criticamente e com bom senso 
(MATTOS, 2002, p. 178). 

 
O Cefuria – por meio da produtora Quem TV - tem uma experiência com um 

militante do MST que, a partir do seu interesse por comunicação e pela sua visão de 

“dentro” do movimento, acabou fazendo diferença.  

 
Anderson Leandro - A gente vai conhecendo as pessoas. Chamamos as pessoas 
que querem aprender de maneira informal – que querem e têm tempo. Têm 
outros que pela demanda que o próprio movimento gera, por exemplo, o MST, 
que vem pedir para aprender. O Cefuria já tem um projeto em que a gente faz as 
oficinas de vídeo, de rádio, que é mais de operacionalizar. Eu já prefiro do que 
a parte teórica da coisa, se bem que cada vez mais isso está ficando junto. Mas 
que nem esse cara do MST: ele vinha e enchia o saco e pedia para acompanhar 
a gente nos eventos. E pedia dicas e tal. Hoje não somos mais nós que 
registramos as ações do Movimento Sem Terra. É ele, que é a melhor pessoa 
para isso porque ele veio de lá. Ele já vai retratar a imagem a partir do próprio 
olhar. 
Nívea - Esse câmera não é formado? 
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Anderson Leandro - Não. E o legal dele é que esses dias nós fomos fazer uma 
jornada de agroecologia e eu já levei a câmera. E ele foi cobrir e mantinha um 
site atualizado a cada duas horas sobre o que acontecia no evento. Ou seja, ele 
não consegue ir para a tevê aberta, mas com a câmera dele, com a edição dele, 
com um software gratuito ele corria lá, filmava, trazia a fita, editava e postava 
na internet. Ou seja, simultâneo ao evento. Não é a agilidade e qualidade que a 
TV tem, no entanto ele estava passando o que acontecia. A TV nem tinha 
passado no evento porque o governador só ia no terceiro dia do evento. E o que 
foi legal é que aquela semana estava acontecendo um caso legal dos 
transgênicos e nenhum canal tinha dado. E o Requião também não estava dando 
opinião nenhuma sobre o assunto. Como ele foi para aquele evento que esse 
cinegrafista estava lá, o cinegrafista não teve dúvida: “Senhor governador, o 
que você acha desse debate...”. Os jornalistas que estavam lá, todos já sabem 
que é ruim entrevistar o governador, que ele é mal educado. E daí, lógico, 
depois que ele teve coragem de perguntar, daí foi toda a imprensa lá. E ele era o 
único que tinha a fala do Requião sobre o assunto. E nós tentando marcar via 
assessoria e tal e coisa. E ele tinha [o material com o Governador]... (Anderson 
Leandro em entrevista fornecida a autora no dia 18/12/07) 

 
Mas a importância do “olhar de dentro” acaba sendo acompanhada pela 

importância da formação universitária. Isto é, é importante ter esse olhar militante, mas 

com formação na área pode ficar ainda melhor.  

Anderson Leandro - Qualquer pessoa deve buscar a formação. Mas há muitos 
profissionais que aprendem com o próprio povo e conseguem repassar e passar 
a informação – não precisa fazer pedagogia. Acho que tem que buscar 
formação, porque a sociedade que nós vivemos exige.  
Essa discussão é bem complicada. Eu acho que tem que buscar, mas em 
contrapartida há milhares de formas de se capacitar sem fazer faculdade. Não 
sei se todas as pessoas que pensaram o Brasil - bons livros e boas teses - eram 
todos formados. 
Nívea - Então eu vou colocar a pergunta de uma outra forma. Se hoje você 
fosse contratar uma pessoa para trabalhar com você, você ia procurar o que?  
Anderson Leandro - Capacidade de discernir sobre uma coisa e fazer a coisa. 
Porque a educação popular está muito relacionada à decisão de fazer. Quando 
você tem alguém que você precisa estar coordenando, dizendo o que tem que 
fazer, é ruim! Eu buscaria uma pessoa que tivesse noção de autogestão e 
decisão. Essa pessoa pode ser do mercado, contanto que saiba discernir. Eu vou 
para uma assembléia  de trabalhadores, tem lá uma votação. Nessa hora eu tenho 
que mover a câmera para quem está votando. Esse discernimento, quem já está 
no meio do movimento já tem: que é esse aspecto de democracia, de mostrar 
que todos têm o poder de decisão. Se o cara for de mercado pode ser que ele 
fique só na mesa que está coordenando a votação. Mas se pressupõe que se está 
no mercado é porque ele tem essa visão. (Anderson Leandro, em 18/12/07) 
 

Giannotti e Santiago (1996, p.135) confirmam essa necessidade do jornalista 

estar engajado nas causas que defende, mas sem abrir mão da competência do 

profissional: 

 
(...) não é suficiente que o jornalista em questão tenha uma posição global de 
defesa dos interesses dos trabalhadores. É necessário que esse seja competente e 
não apenas a cara do partido. Ainda não existe, de forma generalizada a 
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concepção de que, para ser jornalista de um sindicato cutista, não basta se 
declarar amigo dos trabalhadores. E a competência profissional, onde fica? O 
jornalista sindical, além de ter uma visão global de esquerda, é um 
técnico que foi contratado porque o sindicato precisa do seu trabalho.  

 
Os formados que também militam carregam a missão, não de se destacarem pelo 

status que o curso universitário estabelece, mas de repassar o que têm de técnica aos 

outros. A formação é importante, sim. Torna-os diferentes para o trabalho cotidiano. 

Mas nota-se que a visão sobre a formação é uma visão diferente da do mercado. Não se 

busca a sectarização como diferenciador, mas o formado acaba tendo – e colocando para 

si – a função do multiplicador. Não é melhor que os outros, mas sua técnica pode e 

precisa ser colocada a serviço.  Anderson Moreira, quando perguntado se a formação o 

torna “diferente” dos outros, explica: 

Anderson Moreira - Torna sim. Porque assim, a gente trabalha, pelo menos 
pessoalmente eu entendo que aquilo que a gente aprendeu na universidade eu 
tenho o dever de repassar as pessoas. Não é um privilégio meu, o diploma. Eu 
tenho o diploma, eu sou bacharel, jornalista, mas eu tenho a obrigação de passar 
isso às pessoas. E aí, essas pessoas podem um dia vir trabalhar no Cefuria 
também, mas acho que ter passado pela universidade dá algumas condições a 
mais que alguém que não passou na universidade. Não que eu seja melhor, mas 
algumas coisas que aprendi na universidade acabam sendo úteis. Acho que é 
fácil de ver isso, a Fernanda deve ter falado do Rodolfo. O Rodolfo não era 
jornalista e fazia um trabalho fantástico no Cefuria. Mas daí a gente vê assim, 
pelas dificuldades e pelos erros que eles passaram, se eles tivessem essa 
formação em comunicação esses erros não teriam acontecido. 
Nivea - Então essa graduação de vocês em comunicação capacita vocês para 
projetos específicos em que teria que ser um comunicador? Ou você acha que 
você ou qualquer outra pessoa faria o que você faz hoje? 
Anderson Moreira - Acho que dá uma diferença grande, é essencial. A gente 
aprovou um projeto pro Ministério da Cultura. A gente mandou quatro projetos, 
e o único projeto que foi aprovado e que achamos que não seria, foi um que eu 
mandei. Uma produtora de áudio. Eu escrevi, fiz um embasamento teórico e as 
possibilidades do projeto, e esse projeto foi aprovado. E graças a esse 
conhecimento técnico. (Anderson Moreira em 19/11/07) 

 
A Ciranda traz uma percepção diferenciada sobre militância versus formação. A 

prerrogativa de contratação é por jornalistas, como já visto, porque a atividade que era 

desempenhada pela Ciranda na sua criação era atividade restrita para jornalistas porque 

exigia técnica para desenvolver essa relação com a imprensa. Não se sabe se por inércia, 

costume ou por encaminhamento continuou-se a buscar por comunicadores, em especial 

jornalistas, para figurarem e trabalharem com os diversos projetos aprovados nos 

últimos anos. Mas por mais que a formação seja um pré-requisito para fazer parte da 

equipe Ciranda, é ponto pacífico para os entrevistados que o profissional precisa trazer o 

“algo a mais”, onde uns chamam de engajamento, outros de “tesão” pelo trabalho, o 
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que, em muitos casos, pode ser visto como uma forma de militância atual. Essa 

“dedicação à causa”, muito verbalizada na reunião de planejamento e que é uma 

característica comum da equipe, é fundamental, segundo Joelma, para manter as 

atividades da Ciranda. Para ela, a responsabilidade do “fazer” numa organização do 

terceiro setor é maior do que em outras organizações, pelo simples fato de que se está 

lidando com valores e mudanças estruturais na sociedade. Joelma, quando perguntada 

sobre essa questão engajamento versus técnica, mostra que o engajamento para trabalhar 

numa ONG é fundamental: 

Joelma - Acho que tem que ser total. Porque o lance da motivação não é sobre 
motivação. Qualquer pessoa em qualquer lugar se sente desmotivado de uma 
hora pra outra, não é porque você trabalha aqui. Acho que é um processo 
normal, mas acho que o fato de você se desmotivar dentro de uma ONG é um 
preço muito caro que você paga. Que é isso: se você deixa de fazer alguma 
coisa hoje, amanhã você sabe que tal coisa não aconteceu por causa disso. Isso 
interfere diretamente no que você está se propondo a fazer. Está falando de 
crianças, falando de pessoas, falando de vidas, de realidades, sabe, está se 
falando de situações diferentes. Então se você se dispõe a trabalhar com isso, 
você sabe que está fazendo isso para chegar em algum lugar. Se mate, mas faça 
acontecer o negócio... Se você não fizer... Esses dias a gente teve um trabalho 
com educadores e falei: a gente tem que fazer valer cada minuto que a gente 
tiver aqui dentro. Não são ações “sócio-educativas com crianças”, que enquanto 
eles estiverem fazendo a dança, o teatro, a capoeira eles não estão na rua... A 
gente está falando de outra coisa, a gente está falando de ações sócio-educativas 
mesmo, que consigam mudar a cabecinha dessa molecada e não mudar essa 
cabecinha dessa molecada para achar que com o que a gente fez, a casa dele vai 
estar diferente, o bairro dele vai estar super, e ele é o protagonista, um 
cidadão... Mas, sim, que daqui a 10 anos o filho dele não passe por metade 
daquilo que ele passou. 
Nivea - o trabalho deve ser pensando a longo prazo então? 
Joelma - A longo prazo, mas você realmente não deve se enganar. Você deve 
saber que você tá lá para fazer aquilo, sabe? E não: “ah, vou lá... Ou que hoje 
não tô bem... Ai crianças vamos embora mais cedo”. Não! É a mesma coisa 
aqui. Você vai fazer uma pauta, vai querer que aquela pauta interfira, e não 
fazer por fazer: “ai não saiu...” Ah, então não faz!!!! (Joelma em entrevista 
fornecida em 20/11/07) 

 
Paula, uma das fundadoras da Ciranda, não chama isso de militância. Para ela 

não é uma militância anterior que deve definir o profissional de comunicação para a 

organização mas é o que ela chama de engajamento, que é acreditar realmente no que  

está fazendo, é isso que faz a diferença. E isso deve, necessariamente, estar ligado a 

uma formação técnica: 

Paula - Fariam[diferença], ele [o comunicador] é fundamental. O comunicador, 
seja ele um jornalista seja ele um RP, ele é quem dá o tom externo da coisa. 
Comunicação para fora e a própria interna. O papel de comunicador, 
principalmente numa ONG, é fundamental. É ele que vai poder saber o que a 
ONG que o abriga tá fazendo, o que isso tem a ver, como isso tá linkado com a 
cidade, o município, o bairro. 



 

 

248 

 

Nivea - Você acha que o profissional faria isso? 
Paula  - Eu acho que faz. Porque se tiver talento e conhecimento, faz. 
Nivea - Você acha que é a preparação técnica ou o talento que faz ele 
desenvolver esse trabalho?   
Paula  - Não sei se sei te responder isso. Veja, o Hospital Pequeno Príncipe hoje 
tem uma equipe de marketing muito grande e a gente tem uma assessoria de 
imprensa, e essa assessora de imprensa trabalhou a vida inteira no jornal. A 
vida inteira em jornal, rádio também, e caiu no Hospital Pequeno Príncipe, que 
é um ONG, e caiu do nada. Ela trabalhava na Folha de Londrina, precisava de 
outro emprego arrumou o Hospital, ficou um tempo nos dois, não agüentou 
mais os dois,  e foi pro Hospital. E nunca tinha trabalhado em ONG, e construiu 
um sistema de comunicação de assessoria de imprensa no hospital. 
Nivea - Isso se deve a quê? 
Paula  - Isso se deve a, na minha opinião, a capacidade técnica da pessoa mais 
capacidade humana da pessoa.  
Nivea - Engajamento? 
Paula  - Eu chamo de engajamento. Eu não faço nada a qual não esteja engajada. 
Eu não sou uma pessoa que fale sobre um tema em que eu não acredite. Para 
mim é ponto pacífico até hoje... Não sei daqui a 10 anos. Mas para mim tenho 
que vestir a camisa. (...) Não só na área social, em qualquer lugar. É o ser 
humano que faz a diferença, essencialmente é o ser humano e no que ele 
acredita. E a capacidade que ele tem técnica. Evidentemente, tem que ter a 
capacidade técnica, tem que saber, enfim. Eu vejo hoje em conselhos de direito, 
se você bota um sujeito como conselheiro e aquele sujeito é conselheiro de 
direito e se ele tem interesse pelo tema ele vai conseguir fazer o melhor, se ele 
não tem interesse, ele não vai conseguir fazer o melhor. Mesmo sendo 
preparado para isso. O que faz diferença, modestamente, na minha opinião, são 
as pessoas.  
Naquilo que você faz. É isso que dá o tom. Em empresa também. Você vê gente 
que trabalha em empresa e você vê que o cara ta fazendo aquele trabalho... 
Outro poderia entrar no lugar dele e fazer também. Só que se tem um 
diferencial, esse diferencial, se for investigar, tá no brilho do olho, tá no tesão 
que ele tem por aquilo que faz, tá no tesão pela vida. Por isso, repito, a história 
da Ciranda pra mim tem a ver com o que acredito. As pessoas que fazem a 
diferença, mesmo que a pessoa que nunca tenha se envolvido com nada que é 
social, nada... Pega lá um bancário, não faz nada, ou sei lá um analista de 
sistema, enfim, o garçom... É o tesão que o cara tem pelo trabalho que ele faz 
que vai dar essa diferença. É você entrar em um lugar e ser bem atendido, é um 
jornalista escrever um texto e escrever o melhor possível. Esse melhor 
atendimento do garçom é a mesma coisa. É treinamento mais interesse, mais 
vontade. Para mim é isso: não adianta você ter conhecimento e não ter o tesão. 
Você pode até ser um burocrata. Aí tem que colocar o que eu penso, minha 
visão de mundo. Até faz direitinho, mas o diferencial do teu trabalho, o 
resultado, tá na paixão. (Paula em entrevista fornecida a autora em 29/11/07) 

 
Esse trabalho desenvolvido pelos profissionais de comunicação que acaba sendo 

uma somatória de habilidades, formação e paixão pela causa tem suas compensações. A 

tendência vista é de uma crescente profissionalização da área, mas sem deixar para trás 

a paixão que move as bandeiras e os movimentos.   

 

3.3 - Ir além do que lhe é ensinado/pedido: a resposta dos profissionais 
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Além de desenvolver um trabalho interdisciplinar, esses profissionais querem 

mais do que realizar atividades na sua área. O ideal de levar aos outros o conhecimento, 

o saber fazer, é que os move. E as compensações desses profissionais estão longe de 

serem no âmbito financeiro.  

Para Peruzzo (2007), implantar processos de comunicação profissionalizados é 

uma tendência a fim de tornar as operações mais eficientes nas organizações do terceiro 

setor. Mas deve-se ir além, ativando o protagonismo popular e o empoderamento dos 

processos comunicacionais pela própria população. 

 
Portanto não se trata apenas de “progresso econômico”, mas de transformação 
social e, para tanto, as posturas dos profissionais de comunicação precisam se 
basear em princípios e práticas que favoreçam a participação ativa do cidadão e 
que a intervenção na realidade não seja episódica nem represente uma invasão 
do “território”, mas uma inserção que contribua para melhorar a qualidade do 
exercício da cidadania (PERUZZO, 2007, p.166). 

 
Esse “ir além” levando ao povo suas técnicas e habilidades é também 

prerrogativa comum dos entrevistados. Eles não se atêm ao fazer comunicação. Mas a 

levar essa maneira de lidar com o mundo, de ver o “outro lado” tanto da imprensa 

quanto dos veículos e das estratégias para os públicos das organizações. E por ir além, 

acabam recebendo e sendo alimentados com compensações que ultrapassam o salário – 

colocado como nada atraente pela maioria dos entrevistados – e motivam a paixão de 

estar mudando algo no mundo. Importante ressaltar que isso é elencado pelos 

comunicadores que estão em contato direto com o público das organizações.  

Anderson Moreira - O que me move é quando chega-se para trabalhar com a 
piazada. Quando chego para trabalhar com esses adolescentes, abraço, eles 
abraçam, um carinho, e a gente percebe que é importante para eles. Que aquilo 
tá sendo importante para eles. Talvez se eu percebesse que não tava sendo 
importante teria desistido já.  Já tinha mudado de rumo. Mas a hora que chega e 
a gente tem esse contato, eu penso que tá valendo a pena.  
Eu acredito nisso. Que eu posso fazer a diferença para eles e eles façam a 
diferença para outras pessoas. É isso que a gente tenta ensinar... Não ensinar, 
mas mostrar para eles que tô aqui, tô abrindo mão de algumas coisas, que sou 
jornalista, sou relações públicas, mas não é isso que importa, quero passar o que 
aprendi para vocês. 
A idéia é de multiplicadores, deles repassarem isso, não guardarem 
conhecimento. Então é dessa forma que penso que é possível mudar. Eu não 
penso muito amplo, em querer mudar o mundo. Pode ser uma iniciativa minha, 
pode ser algo fantástico e inovador que possa transformar, trazer a proporções 
grandes... Acaba que indo, se incorporando, tornando ideal de outras pessoas 
também. Se incorporando nessa vontade de mudar.  
Tem que pensar num todo. Mesmo pro cara que vai trabalhar na Globo, vai 
trabalhar na CBN ou qualquer outro meio de comunicação acho que é 
importante pensar assim também. De se importar mais com aquilo que está 
fazendo. Eu nunca quis trabalhar nesses meios de comunicação porque não me 
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atraía a idéia de pegar um microfone, um cinegrafista e um assistente e ir numa 
comunidade gravar, sair, editar a matéria e por no ar e acabou. Pelo menos a 
minha visão sempre foi essa. Eu não consigo ir na redação, pegar a pauta, ir 
cobrir, voltar para redação e editar o material. Eu sempre quis me envolver com 
aquilo que tô fazendo. Acho que precisa o envolvimento com o trabalho, que é 
diferente daquilo que é ensinado na faculdade. Pelo menos para mim: de você 
tem que ser neutro, tem que ser imparcial, não pode se envolver com o fato, 
com a situação... Era passado isso na universidade. Sempre lembro da questão 
do médico, o médico e enfermeiro também, que não pode se envolver com o 
paciente, que não pode se emocionar, que não pode sentir aquilo que o paciente 
tá sentindo. Então acho que isso acabou me trazendo pro lado de cá.(Anderson 
Moreira em 19/11/07) 
 

Anderson Leandro explica que a Quem TV também fornece esse resultado em 

motivação: 

Não tenho dúvidas de que se fosse somente pela razão econômica eu já tinha 
migrado para outra TV. O que me move de certa forma é saber desses 
resultados que a nossa comunicação oferece. Que eu não estou trabalhando para 
um cara que oprime, que mata ou que fala algo que não é verdade. A gente já 
trabalhou com comerciais, mas é complicado, tanto que a gente tentou ao 
máximo trazer, não ir muito por esse viés da publicidade por muitas vezes não 
corresponder com a verdade. (Anderson Leandro em 18/12/07) 

 
O profissional de comunicação pesquisado é motivado pelos ideais de coerência 

com sua ideologia e com a crença em uma mudança possível.  

 

3.4 - O trabalho nas organizações do terceiro setor: como campo e como formação. 

O campo da comunicação nas ONGs tem ficado cada vez maior para os 

comunicadores. Essa é a opinião dos entrevistados. E muito além de achar que são mais 

um nicho de mercado, um emprego, uma posição de sustentabilidade, os profissionais 

identificam a passagem por uma ONG, para um estagiário ou mesmo um profissional, 

como necessária para a sua formação. A vivência em uma ONG social complementaria 

o que a faculdade nem sempre ensina ou mostra. O trabalho  abriria o campo de visão 

do comunicador para além da técnica. 

Anderson Moreira - Vejo e sempre que vou dar assessoria em algumas 
universidades eu falo sempre isso: que é um espaço que há bastante tempo vem 
se abrindo pro comunicador. Que acho que as organizações entenderam a 
necessidade de ter um profissional que pensasse em comunicação, não só que 
fizesse a comunicação que fizesse jornal da entidade, mas que pensasse 
comunicação também. (Anderson Moreira em 19/11/07) 

 
Caldas (2005, p.147) confirma essa tendência formadora da realidade, de que 

nem tudo se consegue na universidade: 

O exercício competente do jornalismo, do jornalismo crítico, do jornalismo 
cidadão não se aprende apenas nos conteúdos programáticos das diferentes 
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disciplinas ministradas ao longo dos quatro anos de graduação. O jornalismo se 
aprende no dia -a-dia, no relacionamento atento e crítico dos fatos sociais. A 
postura diante da vida, a atitude política, no sentido amplo da palavra, é 
determinante nas ações jornalísticas. O compromisso do repórter é com a 
informação, seu contexto e impacto social.  
 

Para Rodolfo, essa busca pela profissionalização e o campo que se abre nessa 

área traz pontos positivos para ambos os lados. O comunicador recebe a formação sobre 

a realidade e contribui com o conhecimento técnico para a organização: 

Rodolfo - Eu acho importante na questão de que o sujeito vai ter uma outra 
visão de mundo. Até pela questão técnica. Ele vai se tornar um profissional 
mais completo. O trabalho do Cefuria coloca o sujeito frente a realidade. Tem 
muito jornalista recém-formado que acha que vai trabalhar na grande mídia. E 
hoje o campo social é um campo a ser descoberto ainda. 
Então eu acho que esse profissional é útil para o Cefuria. A tecnologia ampliou 
de tal forma, que o sujeito formado na academia traz muita coisa, muitas 
novidades e tal. Então você junta as duas coisas. É o que a gente não tinha 
antigamente, que a gente ia buscar lá fora. Não tinha alguém aqui em Curitiba 
que tivesse disponibilidade para fazer isso. Para mim era muito rico ir lá, 
aprender e trazer para cá e a gente reproduzia isso, com todas as limitações que 
tínhamos. A gente conseguia trazer, com uma parceria, por exemplo, um 
pessoal de fora para cá fizemos muitos cursos aqui: como fazer um jornal 
popular, como fazer um boletim. 
O Fabrício Binder ia fazer medicina, mas pela militância dele aqui, pelo fato de 
estar em contato aqui, ele foi fazer jornalismo. Ele veio jovem, estudava no 
Bom Jesus e veio pedir ajuda para apresentar um material de forma diferente. 
Daí fizemos com papel vegetal e ele achou fantástico e não saiu mais daqui. Daí 
para todo lugar que a gente ia, ele ia junto. Daí o próximo vestibular que ele fez 
foi jornalismo. 
Nós tivemos também a Folha Popular, que foi uma construção de 
comunicadores. Criar um veículo de comunicação popular. Nasceu da idéia do 
Ponto de Vista, mas daí era para ele ter nas bancas, mas daí não se sustentou 
porque não tinha patrocinador. Os custos eram altos, a questão de manter os 
profissionais. (Rodolfo em 18/12/07) 
 

Joelma também vê na Ciranda o seu campo de formação. O estudante ou 

profissional chega com o conhecimento técnico e muitas vezes com as habilidades 

próprias de quem busca a comunicação como profissão – proatividade, dinamicidade, 

mas o restante da formação é  realizada na organização: 

Cara, eu acho que a parte técnica da comunicação é imprescindível, mas com 
relação dessa questão de parte mais assim [humana, militante]... não digo que é 
uma coisa da comunicação específica, essa coisa de proatividade e tudo acho 
que é meio de cair em lugares que exigem ser assim mesmo. Por que a 
faculdade em si foi só a parte técnica mesmo. Fui a segunda turma do Unicenp, 
então é meio que laboratório lá. E estudar, comecei a estudar mesmo a partir do 
terceiro ano da faculdade e olhe lá. (Joelma em 20/11/07) 

 

E sinaliza as organizações do terceiro setor como um campo interessante de 

formação e de sustentabilidade para o comunicador: 
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Joelma - Acho que, na verdade, até as instituições estão se ligando para isso. 
Quando comecei a trabalhar na Ciranda, era pouca gente, hoje é um nicho 
muito grande. Tem muita ONG que abrigava jornalista. A Criança Segura tinha 
jornalista, sempre teve, a Criança Segura até contratou uma assessoria 
específica para fazer. O Pequeno Príncipe sempre teve, uns 4 jornalistas lá 
dentro. Muita ONG que já tem uma maturidade legal que tá começando. O 
Dignidade, a gente já deu um monte de oficina de comunicação, de ver como 
estratégia. Esses dias abriu uma assessoria de imprensa lá no ASA, eles fazem 
assessoria de imprensa só para terceiro setor. Os caras estão se ligando. Então, 
acho que é importante naquela questão que a gente colocou, não é quem realiza 
o bingo para arrecadar não sei o que lá que é comunicação. Acho que é meio 
que o que a gente faz aqui direcionada a crianças e adolescentes os caras 
poderiam, sei lá, cutucar orçamento, cutucar social, é pegar pesado mesmo, é 
exigir da sua profissão ali dentro para você chegar no fim. Se você consegue 
usar a comunicação como uma das estratégias, seu fim é aquele. Ah, vamos 
falar sobre pessoas com deficiência? Faz pauta sobre, não sobre ONG. Você 
incentivando que o debate esteja sendo colocado todo dia em pauta, uma hora 
ou outra vai começar... (Joelma em 20/11/07) 

 

Seu depoimento mostra também que a comunicação institucional não é uma 

prerrogativa nas organizações. Há uma tendência para a comunicação profissionalizada, 

mas ela deve ser realizada para os seus fins, para promover a causa e não a instituição, 

organização. 

 

3.5 E a universidade como preparadora desses novos profissionais? 

Quando se pergunta sobre o papel do comunicador nas organizações do terceiro 

setor, é automático que o assunto “preparação da universidade” venha à tona no mesmo 

momento. É comum a opinião de todos os entrevistados que a universidade não pode ser 

a única fonte de preparação de um comunicador ciente de suas responsabilidades com a 

mudança social, de que muitas vezes ela, a universidade, não facilita o intercâmbio com 

a realidade e que é comum também que ela reflita ainda uma preparação para a 

manutenção do status quo. 

Anderson Moreira - Eu não sei... Quando vejo a imprensa, eu lembro muito de 
quando acontecia na sala de aula, nos corredores. Parece que passa um pouco, 
que o espaço da universidade passa para mídia. De às vezes se importar demais 
com coisas fúteis e deixar o essencial de fora. Eu acompanho muito, eu não leio 
muito jornal porque não gosto, não consigo, mas acompanho muita notícia pela 
Internet e jornal da Globo, da Record, e aí eu vejo assim: teve uma época que 
tava falando muito naquela “patricinha”, a Paris Hilton. Teve um tempo que 
tanto na TV quanto na Internet só se falava nela. Aí me lembrava muito a 
universidade, essa coisa da preocupação com o fútil, preocupação com o boato. 
Às vezes acho muito chato isso, de receber notícias de jornalistas por e-mail, 
que o cara não checou nada, não verificou a informação e reproduz aquilo, 
repassando por e-mail. E parece que a mídia é muito isso, depois que explode, 
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que mostra, que aquilo era mentira, era só boato fica tudo por isso mesmo, 
aconteceu... (...) 
Acho que é pesado culpar a universidade, porque assim se a universidade fosse 
culpada eu não teria esse pensamento que tenho. Também não posso dizer que 
meus colegas estão errados e eu estou certo no caminho que segui... 
Tem parcela de responsabilidade. A gente tinha, a gente não queria ser o dono 
da verdade quando estava no Centro Acadêmico, mas a gente encontrava muita 
resistência por parte dos professores. Quando a gente queria fazer alguma coisa 
via resistência dos professores, resistência dos alunos. A gente só queria 
mostrar aquilo que a gente entendia que era importante para ter no conteúdo. 
Depois o aluno, saindo dali, se ele quiser trabalhar em outros lugares é decisão 
dele. Mas a gente tinha resistência nisso, quando a gente tava com o movimento 
social, normalmente quando a gente entra com o assunto de movimento social 
dentro de uma sala de aula, é discussão, é briga, é estresse. A gente via bastante 
isso, se tratar de uma coisa que aqui é corriqueira, como o MST, se tratar dentro 
de uma universidade era complicadíssimo. Eu que não sou muito de brigar e 
discutir e xingar, mas tinha colegas meus dentro do DCE149 que brigavam, 
criavam inimizades, e passavam no corredor e as pessoas não suportavam essas 
pessoas. E eu sempre fui muito conciliador, político, eu tinha minhas opiniões, 
mas se eu visse que não ia conseguir convencer ninguém, que não ia ter espaço 
para falar das minhas opiniões, não batia muito em cima daquilo. Deixava 
quieto até para não me estressar também. Então esses espaços, eu acho assim, 
que a universidade deve promover esses espaços. Quando ela está sendo omissa 
e não dá oportunidade para discutir outras visões também, aí ela tá assumindo 
essa parcela de culpa. Pelo menos deveria abrir espaços. (Anderson Moreira, 
em 19/11/07) 
 

Anderson Leandro ainda ressalta que a universidade afasta o futuro comunicador 

social do ambiente de discussão, da realidade. Quando questionado sobre se o 

comunicador formado possui essa visão humanística ele responde: 

Anderson Leandro - Eu acho que não. Ele vai ter que desenvolver. Seria muito 
legal que a faculdade desse essa  compreensão. Mas a primeira coisa que se fala 
quando se está na faculdade é que “agora você é um universitário, um 
acadêmico, você tem um outro ponto de vista...” Então isso de certa forma já é 
uma forma de ego, de falta de humildade que não permite esse olhar. 
Nívea - Você acha que a academia afasta as pessoas do popular? 
Anderson Leandro - De certa forma tem uma tendência a fazer isso sim. Porque 
você começa essa distinção do senso comum. Isso é senso comum, já isso é 
empiricamente provado e tal. Claro que não tem como comprovar isso, é o que 
eu vejo. Mas hoje há faculdades que fazem o curso de comunicação popular, 
antes não era feito. Mas cadê o espaço dessa comunicação diferenciada? Será 
que nós sempre vamos ficar reféns dos meios de comunicação, que vão sempre 
decidir o que o jornalista faz? Ou será que a gente vai um dia decidir o que quer 
mostrar, abrir brechas, mostrar coisas diferentes?  
Nívea - Você acha que a faculdade tem capacidade de capacitar as pessoas para 
esse olhar? 
Anderson Leandro - Eu acho que deveria. Mas não vi isso ainda. O Cefuria já 
fez mil parcerias com universidades em atividades, seminários, cursos de 
formação. E o que está sendo aproveitado disso tudo? Se o movimento social 
não pedir uma oficina de vídeo, de rádio, de oratória, a faculdade não vai lá 
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oferecer. Então está distante ainda, mas em contrapartida já é um avanço. Há 10 
anos não se falava em comunicação popular.(Anderson Leandro em 18/12/07) 

 
Essa questão sobre a formação ter esse olhar voltado para um profissional mais 

aberto é mostrada por Mattos (2002, p.179) também que afirma a necessidade da 

universidade pensar em construir um profissional que tenha treinadas habilidades 

diferenciadas, mas principalmente um conhecimento e um olhar mais abragente sobre a 

área social. 

É interessante perceber que há uma relação de troca que beneficia ambas as 
partes, nesta aproximação das Relações Públicas com o MST e, de forma mais 
ampla, com as Organizações Não-Governamentais, movimentos de classes e 
instituições afins: para aquelas, amplia seu campo de atuação, assumindo 
efetivamente sua responsabilidade social; para estas, promove e reafirma seus 
ideais. Falta apenas que as escolas mostrem a seus alunos o novo cenário que a 
profissão tem a ocupar e que novas formas de fazer Relações Públicas sejam 
pensadas para que se ajustem às especificidades desse tipo de organização.  

 
A Ciranda caminha com opinião similar sobre a preparação da universidade. 

Tanto que mostra-nos o histórico da organização: eram pessoas inconformadas com a 

preparação que estavam tendo que acabaram por formar o grupo da Ciranda.  

Lílian - Daí tem todo o processo da formação na universidade. A universidade, 
não sei se propositalmente, se não propositalmente, mas a universidade não é 
um antro do debate da democratização da comunicação ou de debate das teorias 
da comunicação. Você vai lá e você debate: “Ai, mas...”, você fica debatendo 
grandes veículos de comunicação, é capaz do estudante entrar na faculdade e 
ouvir no primeiro dia: “A Globo é má”, e sair da faculdade falando: “A Globo é 
má”. Então eu acho que o ensino do jornalismo tem que ser provocado todo o 
dia, ele tem que ser provocado mesmo, é pensar a democratização da 
comunicação. Assim, pode surgir dali, aí você entra no processo político do 
país de construção da cidadania, é papel de todo o cidadão, mas quem que vai 
iniciar o debate, né? E todo esse processo da formação para o mercado, de 
agregar o jornalismo e o empreendedorismo ao mesmo tempo? (Lílian em 
22/09/07) 

 

A partir da metodologia da ANDI, a Ciranda acaba contribuindo para auxiliar 

nessa formação, trazendo para dentro da organização jovens que possuem interesse na 

área e abrindo a visão desses jovens para uma formação mais ampla. A maneira de 

recrutamento é similar à dos profissionais. É feito convênio com a universidade e os 

jovens que se interessam podem trabalhar na Ciranda, ou como observadores, como 

voluntários ou como estagiários. Mas o primeiro requisito que seleciona esses jovens é 

o interesse pela causa da criança e do adolescente. Paula ainda lembra que a Ciranda foi 

a primeira instituição que o Sindicato dos Jornalistas permitiu estágio em jornalismo. 

Para ela o diferencial era ser uma ONG. Os estagiários que hoje fazem parte da Ciranda 
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possuem esse perfil similar: classe média, brancos e vindos de universidade particular. 

Mas seu diferencial mora no interesse, na vontade de fazer algo diferente do que está 

sendo proposto na universidade. 

Conforme temos observado, ao contrário de muitas experiências de iniciação 
profissional, a idéia do Programa é que os estudantes avancem para um grau 
considerável de responsabilidade em sua atuação cotidiana. Não é por acaso que 
eles estão envolvidos em ações diárias de atendimento aos jornalistas e meios 
de comunicação, mobilização de atores sociais, produção de boletins de pautas 
e até mesmo em elaboração das análises de mídia. 
Essa política de valorização do “aprender fazendo” traz, contudo, a necessidade 
da Rede estar respondendo a desafios continuados na formação das equipes, 
aprimorando a proposta pedagógica do Programa. Hoje, novas metodologias 
vêm sendo debatidas e testadas nas organizações. Entre elas estão a 
redistribuição de tarefas, de modo a criar mais espaços de leitura e reflexão; o 
maior investimento em visitas a instituições da área social; e a avaliação mais 
freqüente do desenvolvimento pessoal e profissional. 
Necessidades como esta vão sendo localizadas à medida em que as equipes 
aperfeiçoam suas práticas e métodos. O próprio modelo que hoje é adotado 
pelas organizações da Rede em relação ao programa de formação passou por 
diversas transformações ao longo desses anos. Cabe ressaltar ainda que os 
processos são constantemente revistos com absoluto protagonismo dos próprios 
estagiários e monitores (Da árvore a... 2005, p.99). 

 
Essa busca pelo fazer diferente, por ir além do que a universidade tem colocado 

acaba formando profissionais, como os da rede ANDI, para atuar com essa visão 

ampliada em diversas outras organizações e veículos de comunicação. 

Mesmo que vários jovens tenham optado por atuar nas redações dos jornais, há 
também aqueles que buscaram a tevê, o rádio e a internet. E o vínculo com a 
agenda social os ajudou a garantir espaço em ONGs, em organismos 
internacionais e no setor público. Além disso, há casos de estudantes que são 
incorporados ao quadro de funcionários das próprias Agências. ANDI (DF), 
Auçuba (PE), Cipó (BA), Ciranda (PR), Oficina de Imagens (MG), Uga-Uga 
(AM) e TerrAmar (RN), além da própria Secretaria Executiva da Rede, são 
algumas das que contam, em suas equipes, com profissionais que anteriormente 
fizeram parte do Programa de Formação ( Da árvore a... 2005, p.97). 

 

Isso mostra que o vínculo, ainda tímido, entre universidade e ONGs pode ser 

muito profícuo do ponto de vista de formação de novos profissionais para esse 

“mercado” que se abre, mas mais interessante é ver que as ONGs podem contribuir com 

a sua caminhada para o desencadeamento de procedimentos mais críticos na 

universidade, mais propositivos, questionando métodos e formatos de ensino. 

 Hoje já se conta com um grupo pequeno de professores e coordenadores de 

cursos de comunicação que vêem ganho para ambos os lados nessa aproximação e 

trazem as organizações para dentro da universidade a fim de mostrar esse outro lado. 
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Outros estudantes, contudo, conhecem o trabalho da Rede por meio de 
seminários, palestras e workshops promovidos pelas Agências nas 
universidades ou ainda por meio dos professores e coordenadores dos cursos de 
Comunicação, que acabam ajudando a divulgar a iniciativa em sala de aula (Da 
árvore a... 2005, p.91). 
 

Nas organizações estudadas é interessante perceber que essa aproximação 

acontece mais por responsabilidade de alguns professores que militavam ou mesmo 

estavam ligados aos movimentos e não da instituição como um todo. Segundo os 

depoimentos, a Universidade Federal do Paraná, púb lica, que teria naturalmente maior 

aproximação com os movimentos, não tem dado tanta abertura quando a Universidade 

Positivo - Unicenp, uma universidade nova, particular.  

Fecha-se o ciclo. O profissional que está hoje inserido nas ONG sociais é fruto 

de um grupo de variáveis que compõe seu perfil: desde personalidade e talento próprio 

até uma formação um pouco mais ampla sobre o seu papel na sociedade. E é esse 

profissional que, aos poucos, vem profissionalizando a comunicação nas organizações, 

contribuindo para estimular uma visão mais ampla sobre o papel do comunicador na 

sociedade, pautando a imprensa com novos olhares, construindo redes com a 

universidade para estimular uma formação mais qualificada e repassando para os grupos 

de base o que sabe de estratégias de comunicação visando o empoderamento. O perfil 

desse profissional mostra que ele serve como ponte no seu trabalho diário.    
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Conclusão  

 Os processos referentes ao desenvolvimento das ONGs sociais nas últimas três 

décadas foram marcados com profundas alterações e revisões. As estratégias de 

comunicação utilizadas por essas organizações, de alguma maneira, refletiram, ora mais, 

ora menos, essas transformações. A questão é que esses processos estão em contínua 

mutação e que concluir algo, nesse cenário, nada mais é que traçar linhas lógicas do que 

é “fotografado” num instante, sabendo-se que essas constatações podem ser mais 

perecíveis do que se imagina. 

 Dentro dessa acepção, pode-se entender que a profusão de organizações do 

terceiro setor nas décadas de 1980 (final) e 1990 trouxe novas maneiras de se enxergar a 

atuação de diversos grupos organizados da sociedade civil. As forças liberais e as com 

tendências socialistas se organizam para pressionar o estabelecimento de configurações 

próprias. Dessa maneira, movimentos sociais se reorganizam, muitas vezes buscando a 

institucionalização, entidades filantrópicas e beneméritas buscam fortalecimento, o 

mercado, ou a parcela empresarial é forçada, por pressões mercadológicas, a se 

posicionar com atuações socialmente responsáveis, e as organizações não 

governamentais ganham destaque. Dentro dessas organizações, uma parcela adveio de 

lutas de grupos de base organizados, de movimentos sociais, de associações e de 

entidades formadas por comunidades que já imprimiam uma caminhada de busca por 

oportunidades democráticas de acesso a direitos sociais, bens de consumo e espaço. 

Outra parcela nasceu com o intuito de responder a demandas pontuais em relação às 

diferenças sociais, mas, sem o propósito de realmente estabelecer igualdade de 

oportunidade. Ao contrário, estão agindo em resposta a uma tendência e pressões tanto 

do mercado de consumo quanto de grupos populares, com o objetivo de manter o poder 

e o status estabelecido. Essa parcela de organizações também segue uma linha de 

atuação de vir em “auxílio” ao Estado, ajudando-o a suprir necessidades sociais que 

eram de sua obrigação. 

 Nesse estudo privilegiamos a visão sobre as organizações que nasceram a partir 

de grupos de pessoas ligadas a movimentos sociais e que nas décadas de 1970, 1980 e 

1990 se organizaram de maneira institucionalizada, formando parte do que chamamos, 

ao longo do texto, de ONGs sociais. 

O cenário do estabelecimento de parcerias dessas organizações com empresas e com o 

Estado provocou uma mudança de posição nos formatos de comunicação e nos 
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objetivos que deveriam ser alcançados com essa comunicação. Vimos que em muitos 

casos, o estabelecimento de uma linha de diálogo com os meios de comunicação de 

massa foi necessário a fim de se formalizar e legitimar as ações dessas organizações 

num espectro mais amplo de atuação da opinião pública.  

 Essas ONGs sociais possuem determinados grupos de públicos que interagem 
com suas atividades e atuação em determinada esfera. Dentre esses públicos destacamos 
os beneficiários, imprensa, financiadores e outras ONGs e instituições. Sugerimos, 
assim, uma classificação de públicos referente ao que foi checado em campo. Na 
direção de interagir com esses públicos, são, assim, definidas, diversas estratégias de 
comunicação que podem também ser classificadas a partir da intenção por conseguir 
determinados resultados, pelos meios utilizados e pelos públicos atingidos com cada 
uma. Identificamos a comunicação popular e alternativa, a dirigida, a interpessoal e a 
com a imprensa quando se objetiva atender aos seus públicos. 

 Importa ressaltar que a escolha dessas ONGs sociais foi intencional para 

estabelecer algumas linhas comuns em relação ao posicionamento delas em relação as 

suas atividades, contexto sócio-político-econômico do país e sua gestão. Por esse 

motivo se escolheu uma fundada na década de 1970, outra na década de 1980 e a 

terceira fundada na década de 1990. O cenário construído pelo histórico dessas 

organizações traçou, para a análise posterior, algumas explicações pela opção ao uso 

dessas determinadas técnnicas de comunicação. 

 Essas técnicas de comunicação são pormenorizadas no trabalho e trazem sinais 

de algumas tendências que podem ser desenhadas em relação a comunicação nas ONGs 

sociais. Dentre as principais constatações pudemos entender que a época de fundação 

(inclui-se aqui contexto brasileiro do momento e principais demandas sociais), a 

ideologia assumida (aparente ou não) e o tipo de gestão da organização influenciaram 

sobremaneira as estratégias de comunicação escolhidas. Explica-se a opção pela 

comunicação interpessoal e dirigida na maioria das ações e a manutenção de técnicas 

alternativas – fazendo-se uso do aparato tecnológico disponível – como recurso para dar 

voz aos grupos benefic iários que não possuem acesso a veículos de comunicação de 

massa. Dentre os exemplos vistos pode-se concluir que as organizações que tiveram 

maior atuação em épocas de ditadura militar, ainda possuem algumas restrições quanto 

ao uso de estratégias de comunicação profissionalizadas. A ideologia socialista, que 

preferia manter processos alternativos de comunicação e restrições a proximidade com 

os meios de comunicação de massa, ainda faz efeito quando o assunto é assessoria de 

imprensa. Já a organização nascida nos anos 1990 e com origem em procedimentos 

formais e profissionalizados de atuação junto a imprensa, trata essa relação de maneira 
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mais natural e processual mas mantém também procedimentos alternativos com o 

intuito de se dar voz. 

 Outra constatação é a ausência de intenção de comunicação institucional. As 

organizações focam suas estratégias em comunicar suas atividades, os feitos dos seus 

públicos beneficiários, as organizações a elas ligadas, aos eventos da área de atuação, 

aos resultados de determinada atividade, mas evitam a comunicação puramente 

institucional. Parece que isso acontece a partir do estabelecimento de procedimentos de 

identidade tentando se diferenciar de organizações do mercado, onde essa comunicação 

– a institucional – é usual. É como se pensassem: não fazemos comunicação 

institucional porque não queremos nos promover, mas sim promover a causa. 

 A intenção de ser diferente do mercado também é clara. Mesmo num processo 

ainda paulatino e lento, a busca se dá por formas de comunicação que sejam 

inauguradas nesse setor, e não herdadas do segundo setor ou mercado. Por isso, 

expressões como marketing social ou responsabilidade social são pouco ouvidas nessas 

organizações. São expressões características de organizações mais ligadas ao mercado e 

por esse motivo, evitadas por essas organizações. 

 Descoberta também deste trabalho, é que o tipo de gestão escolhido e impresso 

no dia-a-dia da organização é determinante na escolha e encaminhamento de técnicas de 

comunicação utilizadas nessas ONGs sociais. Gestões centralizadas, sem participação 

coletiva efetiva, acabam por estabelecer um controle maior de procedimentos e, em 

alguns casos, velocidade maior na realização de atividades, mas acabam por não 

usufruir da riqueza da multiplicidade de sugestões e responsabilidades. Organizações 

participativas podem ter procedimentos mais lentos, mais trabalhosos do ponto de vista 

de se buscar consensos, mas garantem, em muitos casos, a continuidade de processos de 

comunicação por contar com equipes que se torna m co-responsáveis pelo que foi 

planejado por todos.   

 A sustentabilidade da organização é outro fator que incide de maneira decisiva 

nos processos de comunicação. Vimos que determinados procedimentos de 

comunicação não tiveram continuidade em uma das organizações por falta de aprovação 

de projetos que visavam a manunteção da organização e de suas atividades. Os esforços 

na busca por sobrevivência acabam deixando procedimentos de comunicação em 

segundo plano ou estacionados. 

 Confirmam-se, assim, algumas tendências propostas no início do estudo. As 

organizações que possuem gestão participativa e organização profissionalizada estão 
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lançando mão da diversidade oferecida pelas opções em estratégias de comunicação 

para entrar em contato com seus diversos públicos. Dentro dessas possibilidades não se 

abriu mão da comunicação alternativa, configurando mais um tipo de estratégia 

utilizada, mas não a única. Dentre os exemplos dessa estratégia configuram ainda os 

cartazes, teatro, manifestações, entre outras. Aproximou-se da imprensa, mas em alguns 

casos ainda com reservas sobre os resultados dessa aproximação. Em outros com o 

intuito de transformá-la, tornando-a mais permeável a algumas pautas. E a comunicação 

dirigida tomou formas mais concretas a partir do uso das tecnologias atuais, como a 

Internet. 

 Identificados como estratégias de comunicação institucional estão o site na 

Internet e folderes impressos. Eles se limitam a apresentar as organizações e muitas 

vezes padecem da falta de atualização. 

 Além das estratégias realizadas para comunicar torna-se forte, para essas ONGs 

sociais, a construção da imagem por meio de materiais pedagógicos. A produção tem 

objetivos variados, mas importa notar que informalmente as organizações foram e são 

conhecidas por essas publicações, principalmente quando não se podia comunicar 

abertamente (ditadura militar). 

 Nessas estratégias de comunicação utilizadas está implícita a presença ou 

ausência de um ou vários comunicadores. Esses profissionais, foco da pesquisa, 

possuem uma linha de atuação comum, mas estão longe de serem buscados por seu 

conhecimento técnico.  

 Entre as descobertas realizadas nas entrevistas, percebeu-se que não há um 

“padrão” de profissional procurado por essas organizações. Não existem pré-requisitos 

estabelecidos, mas é determinante para a contratação ou mesmo para figurar como 

responsável pela comunicação de uma organização não governamental o interesse 

efetivo pela causa defendida. O olhar para o social e uma motivação interna de trabalhar 

na área são determinantes e contam mais do que a preparação técnica oferecida na 

universidade. 

 Esses profissionais não buscam nessas organizações vantagens financeiras e nem 

um emprego fixo e sem complicações. Dentre as percepções, ouviu-se que o que os 

move é a vontade de ver as coisas acontecerem de modo diferente do está estabelecido. 

Querem mudar o mundo, sabendo que seu papel é parte do processo, mas que precisa 

ser feito com a responsabilidade de estar realizando algo a longo prazo, que nem sempre 

mostra resultados rápidos. Pequenos retornos que os alimentam nessa função são os 
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efeitos que produzem nos públicos beneficiários – eles preferem trabalhar com gente e 

não com meios ou produtos – podendo ser a evolução subjetiva de consciência de um 

jovem, mobilizações para determinada demanda ou mesmo a comunicação de algo que 

não seria veiculado na imprensa caso não fosse coberto ou sugerido por esse 

comunicador. Ele acaba sendo comunicador de gente, confundindo-se muitas vezes com 

o afazer de outros profissionais como da pedagogia ou serviço social. 

Empresto aqui conclusão paralela de Dagron para explicar o que foi identificado 

nesse comunicador e que para ele pode ser uma linha de atuação: 

O novo comunicador precisa ter um entendimento profundo que a comunicação 
para a mudança social lida essencialmente com cultura e uma especial 
sensibilidade é necessária para dar suporte ao processo de mudança social no 
mundo em desenvolvimento que não tem ninguém mais nada para segurar do 
que a identidade cultural. Desenvolvimento e mudança social podem ser 
possível como um processo de trocas culturais horizontais e respeitosas. 
(DAGRON, 2007)150. 
 

Dagron também sugere que ele deixe as questões tecnológicas para o lugar que 

elas devem ocupar, são ferramentas: 

O novo comunicador deve estar equipado com o entendimento que a tecnologia 
é uma ferramenta e nada mais do que isso. A tecnologia pode dar suporte ao 
processo de comunicação, mas no final das contas não deve ser totalmente 
dependente dela. Na verdade, é importante entender que a tecnologia não 
envolve somente computadores, satélites e internet. Um lápis é um 
surpreendente pedaço de tecnologia, e técnicas de comunicação que já 
provaram sua eficácia variam do teatro popular aos murais comunitários 
(DAGRON, 2007)151. 

 
 Os comunicadores entrevistados nesse trabalho sabem bem que a tecnologia 

pode ajudar, mas não é ela que realmente faz a comunicação acontecer e sim um 

conjunto de procedimentos acertados em relação a busca do outro, dos grupos. 

 Outra constatação é a de que a preparação técnica, oferecida pela universidade, 

agrega qualidade ao profissional – e sente-se uma gradativa busca por essa 

profissionalização – mas ela tem que vir acompanhada de uma noção de 

interdisciplinaridade grande. É comum para esses comunicadores se nomearem 

educadores, ou mesmo serem confundidos com outras profissões. Isso acontece porque 
                                                 
150 The new communicator must deeeply understand that communication for social change deals 
essentially with culture and a very special sensitivity is needed to support the processo f social change in 
a developing world that has nothing else to hold on to than its cultural indetity. Development andsocial 
change must be possible within a processo of horizontal and respectful cultural exchanges. 
151 The new communicator must be equipped with the understanding that technology is a tool and nothing 
else but a tool. Techonology may support the communication process, but the latter should not be totally 
dependent on it. Also, it is important to understand that technology doesn´t only involve computers, 
satellites na Internet. A pencil is a astonishing piece of technology, and communication techiniques that 
have proved their eficacity range from popular theater to community murals. 
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no exercício da função eles acabam entrando em áreas diversas, realizando atividades 

multidisciplinares não se atendo aos processos de comunicação. 

Isso nos traz duas conclusões: que outros profissionais que não são da área da 

comunicação podem cumprir esse papel e que, quando o profissional é da área, sua 

habilitação não importa tanto no exercício da função. Essa constatação advém do que já 

vimos que é a busca de pessoa engajada, antes de mais nada e da verba disponível 

nessas organizações. Na atualidade a grande maioria das ONGs sociais não pode se dar 

ao luxo de contratar um jornalista, um relações públicas e um publicitário ou marketeiro 

para realizar suas ações de comunicação. O comum é um profissional dar conta de todos 

os processos de comunicação seja ele de que habilitação for, e ainda realizar funções de 

outras profissões como atividades pedagógicas, planejamentos organizacionais, entre 

outras. O que importa é o entendimento dos processos de comunicação e fazê- la 

acontecer em todos os públicos. 

Por fim, em relação a universidade e a possível preparação para esse profissional 

múltiplo, entende-se que sua posição está ainda muito aquém do que poderia no 

estímulo a visões mais abrangentes ou visões dessa comunicação necessária nessas 

organizações. Mais do que a universidade não preparar, os profissionais entrevistados 

acreditam que estagiar ou trabalhar em uma ONG social pode ser um bom complemento 

e preparo para o profissional ensaiar uma visão mais ampla e crítica do mundo e das 

questões que o envolvem. As universidades precisam e estão se abrindo de maneira 

lenta a essa comunicação realmente social, mas as próprias organizações podem 

contribuir com sua influência e com os intercâmbios realizados para apressar essa 

abertura. 

O estudo sobre os profissionais de comunicação nas ONGs sociais é uma 

pontinha minúscula do que pode estar acontecendo pelo país. Mas já deu sinais, 

principalmente à autora, de que as coisas no terceiro setor podem ser mais complexas do 

que se imagina. Tendências podem levar anos para se estabelecerem como realidade. O 

tempo e os processos são diferentes dos outros setores que ainda vivem no just in time. 

Resta saber se esses processos mais lentos são os que vão ditar o que se estabelecerá 

como uma nova plataforma de mundo, no qual a comunicação será ferramenta de 

mudança social. 

 



 

 

264 

 

Referências  
 
ARNT, Héris; ESTRELLA, Charbelly. Comunicação dirigida a mulheres de baixa 
renda: novas possibilidades de inserção social. In: FREITAS, R. F., LUCAS, L. 
Desafios Contemporâneos em Comunicação. Perspectivas de relações Públicas. São 
Paulo, Summus, 2002. p. 183 a 201 
 
AUGUSTO, Cínara. Mobilidade do profissional de comunicação no Brasil: um 
mito. Anais XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Brasília-DF, 
INTERCOM/UnB, 2006. 
 
BARROS, Antonio Teixeira. A relação entre o sistêmico e o vivido na comunicação 
institucional. In: KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações 
Públicas comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e 
transformadora. São Paulo, Summus, 2007. p. 124 a 136. 
 
BENEVENUTO JR., Álvaro. As histórias, as novas mídias e a comunicação alternativa 
como interlocutores de novas práticas sociais. In. COGO, Denise.; KAPLUN, Gabriel.; 
PERUZZO, Cicília. Comunicação e movimentos populares: quais redes? São 
Leopoldo: ed. Unisinos, 2002. 

BIZ, Osvaldo; GUARESCHI, Pedrinho. Mídia educação e cidadania. Tudo o que 
você deve saber sobre mídia. Petrópolis, RJ. Vozes, 2005. 
 
BONA, Nivea. Democracia e part icipação nos movimentos sociais: um mea culpa 
da comunicação. In: XXX Congresso Brasileiro das Ciências da Comunicação - 
Intercom . Agosto 2007, Santos. 
 

BORDENAVE, Juan E. Diaz. Além dos Meios e Mensagens - Introdução à 
comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. Petrópolis: Vozes, 1983. 

 
Bourdieu, Pierre. L’opinion publique n’existe pas. IN : Questions de Sociologie. Paris : 
Les Éditions de Minuit, 2004. 
 
CABRAL FILHO, Adilson. Rompendo Fronteiras: a comunicação das ONGs no 
Brasil. Rio de Janeiro: Achiamé, 1996. 
 
CALDAS, Graça. Mídia e memória: a construção coletiva da história e o papel do 
jornalista como historiador do cotidiano. In. BEZZON, Lara A. C. Comunicação, 
política e sociedade. Campinas, Alínea, 2005. p. 137 a 149. 
 
CANFIELD, Bertrand. Relações Públicas. Princípios, casos, problemas. São Paulo, 
Pioneira, 1988. Vol. 1 e2. 

CARVALHO, Cristina Amélia Pereira. Preservar a identidade e buscar padrões de 
eficiência: questões complementares ou contraditórias na atualidade das 
organizações não governamentais? 2000. Disponível em: 
http://www.rits.org.br/acervo-d/pcarvalho.doc. Acessado em 16 dez 2007. 
 



 

 

265 

 

CAVALCANTI FILHO, José Paulo (org.) Discurso por controles democráticos ao 
poder dos meios de comunicação. In: Informação e Poder: ampla liberdade de informar 
x responsabilidade no exercício dessa liberdade. São Paulo: Record, 1993. págs. 27 a 63 
 
CELESTINO, Mônica; BENEVIDES, Silvio. Violência e Sexualidade: jornalismo, 
direitos humanos e terceiro setor. On-line. 2003. Observatório da Imprensa. 
Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/cadernos/cid160920033.htm. Acesso em 28 
abr 2006. 
 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM DISCUSSÃO. In: SOUZA, Ana Inês. Cefuria, 25 
anos fazendo história popular.  Série “Memórias das Lutas Populares no Paraná Pós-
Ditadura Militar”. Curitiba, Editora Gráfica Popular Cefuria, 2006. p. 60 a 78 
 
 
CESAR, Regina Escudero. Movimentos sociais, comunidade e cidadania. In: 
KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações Públicas comunitárias. 
A comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São Paulo, Summus, 
2007. p. 78 a 91. 
 
CHAPARRO, Carlos. Fontes abertas. Indicadores Bristol-Myers Squibb de 
relacionamento com a imprensa. São Paulo. Bristol-Myers Squibb – Brasil, 2002. 
 
CORRADO, Frank. A Força da Comunicação. São Paulo: Makron Books, 1994.   
 
Da Árvore à Floresta: a história da Rede ANDI Brasil: como uma articulação de 
comunicadores de todo o país está ajudando a colocar a criança e o adolescente no 
foco da mídia / organizado pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância. – 
Brasília : ANDI, 2005. 
 
DAGRON, ALFONSO G. Comunication for social change: the new communicator.  
South orange. US. 2007 Seção Publications and resources. Disponível em: 
www.communicationforsocialchange.org. Acesso em 10 fev 2008. 
 
DIDONÉ, Iraci Maria; Menezes, José Eugênio (org.). Comunicação e Política: a ação 
conjunta das ONGs. São Paulo: Paulinas, 1995. 
 
DOCUMENTO DE DISCUSSÃO DE PRÉ-FUNDAÇÃO DO CEFURIA. In. In: 
SOUZA, Ana Inês. Cefuria, 25 anos fazendo história popular. Série “Memórias das 
Lutas Populares no Paraná Pós-Ditadura Militar”. Curitiba: Editora Gráfica Popular 
Cefuria, 2006. p. 23 a 25. 

DUARTE, Jorge. Assessoria de Imprensa no Brasil. In. DUARTE, Jorge. (org.) 
Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
______________. Entrevista em profundidade. In. DUARTE, Jorge; BARROS, 
Antonio.(Orgs). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 
2005. 
 



 

 

266 

 

_______________. Instrumentos de comunicação pública. In. DUARTE, Jorge.(org). 
Comunicação pública. Estado, mercado, Sociedade e Interesse público. São Paulo: 
Atlas, 2007.  
DUARTE, Marcia Y.M. Estudo de caso. In: DUARTE, Jorge, BARROS, 
Antonio.(Orgs). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 
2005. 
 
FARIA, Armando Medeiros. Imprensa e organizações. In. DUARTE, Jorge. (org.) 
Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
FAXINA, Elson. Participação e Subjetividade em Movimentos Sociais – Um estudo 
de caso sobre as práticas culturais contemporâneas como espaço de construção e 
legitimação do ser individual e ator social. Dissertação de Mestrado. Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo. 2001. 
 
FAXINA, Élson. A comunicação como um lugar de convivência. In. RABELO, Desirre. 
(org.). Mutirão Brasileiro de Comunicação. Ed. 3: Porto Alegre, 2005. 

FRANÇA, Flávio. Públicos, como identificá-los em uma nova visão estratégica. São 
Caetano do Sul: Yendis Editora, 2004. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

GIANNOTTI, Vito.; SANTIAGO, Claudia. Comunicação Sindical. A arte de falar 
para milhões. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2006. 
 

GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1997 

GOHN, Maria da Glória. Os sem-terra, Ongs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2000. 

GRINBERG, Maximo. Comunicação alternativa: dimensões, limites, possibilidades. In. 
GRINBERG, Máximo (org.). A comunicação alternativa na América Latina. 
Petrópolis: Vozes, 1987. 
 

GUARESCHI, Pedrinho. Comunicação e controle social. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 
1991. 

______________________. Os construtores da informação. Meios de comunicação, 
ideologia e ética. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 
HENRIQUES, Marcio Simeone. Relações Públicas em projetos de mobilização social: 
funções e características. In. HENRIQUES, Marcio Simeone (org). Comunicação e 
estratégias de mobilização social. São Paulo: Editora Autêntica. 2004. p. 17 a 32.  
 
HENRIQUES, Marcio Simeone. Ativismo, movimentos sociais e relações públicas. 
In: KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações Públicas 
comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São 
Paulo: Summus, 2007. p. 92 a 104. 
 



 

 

267 

 

HUDSON, Mike. Administrando organizações do terceiro setor. O desafio de 
administrar sem receita. Trad. James F. Sunderland Cook. São Paulo: Makron Books, 
1999. 
 
JANSEN, Anneke. Educação popular: trajetória de uma experiência no Paraná. 
Curitiba: Aditepp, 1987. 
 
KRUG, James. Não me faça pensar. São Paulo: Makron Books, 2001. 
 
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários. Nos tempos da imprensa 
alternativa. São Paulo: Escritta Editorial, 1991. 
 
KUNSCH, Margarida M. Krohling. Planejamento de Relações Públicas na 
Comunicação Integrada. São Paulo, Summus Editorial, 2003. 
 
____________________________ Campos de estudos emergentes em comunicação nas 
novas cidadanias. In. BEZZON, Lara A. C. Comunicação, política e sociedade. 
Campinas: Alínea, 2005. p. 21 a 44. 
 
___________________________.Sociedade Civil, multicidadania e comunicação 
social. In: KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações Públicas 
comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São 
Paulo, Summus, 2007. p. 59 a 77 
 
___________________________ Planejamento e gestão estratégica das relações 
públicas comunitárias. In. KUNSCH, Margarida M. K.; KUNSCH, Waldemar L. 
Relações públicas comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e 
transformadora. São Paulo, Summus Editorial. 2007.p. 293 a 309 
 
___________________________ Dimensões e perspectivas das relações públicas 
comunitárias. In: KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações 
Públicas comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e 
transformadora. São Paulo, Summus, 2007. p.165 a 180. 
 
KUNSCH, Waldemar Luiz. Resgate histórico das relações públicas comunitárias no 
Brasil. In: KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações Públicas 
comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São 
Paulo, Summus, 2007. p. 107 a 123. 
 
LACERDA, Juciano. A internet na gestão dos movimentos sociais. Estudo de caso das 
estratégias discursivas da Rede Brasileira de Comunicadores Solidários à Criança. In: 
COGO, D.; KAPLUN, G.; PERUZZO, C. Comunicação e movimentos populares: 
quais redes? São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2002. 
 
MALDONADO, Efendy. Práxis reflexiva comunicacional e configurações sociais 
transformadoras. in COGO, Denise; MAIA, João. Comunicação para a cidadania. Rio 
de Janeiro: Ed. UERJ, 2006 
 
MARCHI, Lia, SIMIÃO, Daniel S. Falando em gênero... Novas práticas de relações 
de gênero no trabalho com setores populares. Curitiba: ADITEPP, 1997. 



 

 

268 

 

 
MARCONDES FILHO, Ciro. A saga dos cães perdidos. Comunicação e Jornalismo. 
2ªed. São Paulo: Hacker Editores, 2002. 
 
MATTOS, Ana Paula. As Relações Públicas no Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra In: FREITAS, R. F., LUCAS, L. Desafios Contemporâneos em 
Comunicação. Perspectivas de relações Públicas. São Paulo: Summus, 2002. p. 161 a 
181 
 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente 
de intervenção social. 2ed. São Paulo: Cortez, 2005 

 
MOREIRA, Sonia Virgínia. Análise documental como método e como técnica. In: 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio.(Orgs). Métodos e técnicas de pesquisa em 
comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
MOTA, Luiz Gonzaga. Brasil: alternativa popular: comunicação e movimentos sociais. 
In. GRINBERG, Máximo. A comunicação alternativa na América Latina. Petrópolis 
: Vozes, 1987. 
 
NIELSEN, Jakob. Projetando websites. São Paulo: Campus, 2000 
 
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um estado para a sociedade civil: temas éticos e 
políticos da gestão democrática. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. Brasiliense: São Paulo, 
1985. 
 
PASSOS, Carlos A. K. Indicadores, ONG e cidadania: contribuições sociopolíticas e 
metodológicas. Curitiba: plataforma Contrapartes Novib. GT Indicadores, 2003. 
 
PENTEADO FILHO, Roberto de C.; Assessoria de imprensa na era digital. In. 
DUARTE, Jorge. (org.) Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. São 
Paulo, Atlas, 2002. p. 340 a 362 
 

PEREIRA, Fábio Henrique. Da responsabilidade social ao jornalismo de mercado: o 
jornalismo como profissão. In: BONA, Nívea C. O jornalista como uma ponte entre as 
organizações civis e a mídia de massa. Anais VIII Congresso Latino-Americano de 
Pesquisadores da Comunicação. 19 a 21 de julho de 2006. Unisinos. São Lepoldo – RS 
 

PERUZZO, Cicília Maria Krohling. Relações Públicas no Modo de Produção 
Capitalista. São Paulo, Cortez, 1982. 

 

____________________________. Comunicação nos movimentos populares: a 
participação na construção da cidadania. 2ª ed. Petrópolis, Vozes, 1998. 

 



 

 

269 

 

____________________________. Observação participante e pesquisa-ação. In: 
DUARTE, Jorge, BARROS, Antonio.(Orgs). Métodos e técnicas de pesquisa em 
comunicação. São Paulo : Atlas, 2005. 
 
____________________________. Revisitando os conceitos de comunicação 
popular, alternativa e comunitária. Anais do XXIX Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação, Brasília-DF, INTERCOM/UnB, 2006. 
____________________________.Comunicação e terceiro setor. In: DUARTE, 
Jorge(org.). Comunicação Pública. Estado, mercado, Sociedade e Interesse Público. 
São Paulo: Atlas, 2007. p. 154 a 173. 

____________________________.Comunicação comunitária e gestão participativa. 
In: KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações Públicas 
comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São 
Paulo, Summus, 2007. p.137 a 149 

RELATÓRIO DE IMPACTO. In: SOUZA, Ana Inês. Cefuria, 25 anos fazendo 
história popular. Série “Memórias das Lutas Populares no Paraná Pós-Ditadura 
Militar”. Curitiba: Editora Gráfica Popular Cefuria, 2006. p.171 a 183 
 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-
modernidade. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1993.  
 

______________________. Organizações não governamentais: solução ou 
problema? São Paulo, Estação Liberdade, 1996. 

______________________.; FERREIRA, José Maria Carvalho. Transformações 
sociais e dilemas da globalização: um diálogo Brasil/Portugal. São Paulo, Cortez, 
2002. 

 

SCHWARTZ, Tony. Mídia: o segundo Deus. São Paulo: Summus, 1985. 

 
SIMIÃO, Daniel S. O pulo do sapo. Gênero e a conquista da cidadania em grupos 
populares. Curitiba, Expoente, 2000. 
 
SIMIONATTO, Ivete. Gramsci: sua teoria, incidência no Brasil, influência no 
serviço social. Florianópolis: Ed. da UFSC; São Paulo: Cortez, 1995. 
 

SIQUEIRA, Denise da Costa Silveira. Persuasão, poder e dialética em Relações 
Públicas. In: FREITAS, R. F., LUCAS, L. Desafios Contemporâneos em Comunicação. 
Perspectivas de relações Públicas. São Paulo: Summus, 2002.p. 111 a 137 
 
SOARES, Ismar de Oliveira. Um desafio para as ONGs: a gestão dos processos 
comunicacionais. In: DIDONÉ, Maria; MENEZES, José Eugênio de O. Comunicação 
e política: a ação conjunta das ONGs. São Paulo: Ed. Paulinas,1995. 
 



 

 

270 

 

_______________________.; FERRAZ, Luci.Voluntários, terceiro setor e gestão da 
comunicação. In: COSTA, Maria C. C.(org.) Gestão da comunicação. Terceiro setor, 
organizações não – governamentais, responsabilidade social e novas formas de 
cidadania. São Paulo. Atlas. 2006. 
 
SOUZA, Ana Inês. Cefuria, 25 anos fazendo história popular. Série “Memórias das 
Lutas Populares no Paraná Pós-Ditadura Militar”. Curitiba, Editora Gráfica Popular 
Cefuria, 2006. 
 

SOUZA, Claudia Moraes de; MACHADO, Ana Claudia. Movimentos sociais no 
Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. Loyola, 1997.  

SUZINA, Ana C; FAXINA, Élson; RABELO, Desirré C. (orgs.) Mutirão Brasileiro de 
Comunicação. Exposições do I Mutirão Brasileiro de Comunicação e do II Mutirão 
Brasileiro de Comunicação, 2003. 
 

TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes. Trad. Jaime A. 
Classen e Ephraim F. Alves.  Petrópolis: Vozes, 1998.  
 
________________.Um novo paradigma. Para compreender o mundo de hoje. 
Trad. Gentil Avelino Titton. Petrópolis: Vozes, 2006 
 
UTSUNOMIYA, Fred I. Relações públicas na gestão da comunicação institucional 
no terceiro setor. In: KUNSCH, Waldemar L., KUNSCH, Margarida M. K. Relações 
Públicas comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. 
São Paulo: Summus, 2007. p. 310 a 324. 
 

VIÁ, Sarah Chucid da. Opinião Pública – Técnicas de formação e problemas de 
controle. São Paulo: Loyola, 1983. 

VIEIRA, Geraldo. Do deserto a floresta. In: Da Árvore à Floresta: a história da Rede 
ANDI Brasil: como uma articulação de comunicadores de todo o país está ajudando a 
colocar a criança e o adolescente no foco da mídia / organizado pela Agência de 
Notícias dos Direitos da Infância. – Brasília : ANDI, 2005. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso. Planejamento e Métodos. Porto Alegre : Bookman, 
2001.  
 
WENDHAUSEN, Henrique. Comunicação e mediação das ONGs. Uma leitura a 
partir do canal comunitário de Porto Alegre. Porto Alegre: Edipucrs, 2003 
 

WENDHAUSEN, Henriques. A geração de diagnósticos na gestão de processos 
comunicacionais de ONGs. In. KUNSCH, Margarida M. K.; KUNSCH, Waldemar L. 
Relações públicas comunitárias. A comunicação em uma perspectiva dialógica e 
transformadora. São Paulo: Summus. 2007. p. 325 a 336. 
 

 

 
 


