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O QUE É ADVOCACY?
O termo ADVOCACY significa a busca de apoio
para os direitos de uma pessoa ou para uma
causa. 

Envolve duas ideias
básicas:
1 – Promoção de Direitos, quando
se visa ampliar o espectro de 
direitos já conquistados.

2 – Defesa de Direitos, quando há
risco de violação dos mesmos. 

Por que o advocacy é
importante?
- Visibilizar e priorizar demandas
- Não se conhece uma solucão;
- Sem orçamento suficiente;
- Expor problemas e necessidades;
- Mostrar dados confiáveis , relatos
e pesquisas de importância do 
tema; 
- Pressão nas autoridades. 
- Influir nos planejamentos
orçamentários;

Como exercer o 
advocacy?
Varia conforme as possibilidades
presentes no contexto político em
que o grupo se insere, buscando
ampliar as oportunidades para o 
próprio exercício do advocacy

Fonte: Azevedo, 2007. 



EXEMPLOS

Intercional: Conferência Mundial de 
Direitos Humanos (Viena, 1993), a 
Conferência Internacional de População
e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e a 
Conferência Mundial sobre a Mulher
(Beijing, 1995).

No Brasil, foi decisivo para a elaboração
e aprovação da Lei Maria da Penha.



Como as organizações
faziam o advocacy antes 
da Pandemia?



CONTEXTO PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS

Momento de polarização

Processo de fechamento das instituições
democráticas, e dificuldades de participação
em espaços deliberativos restrito já antes da 
pandemia

Acirramento de debates 
sobre violências
- Diversos PLs sugerindo suprimir proposta
de enfrentamento a violência contra as 
mulheres
- Ausência de liberdades subjetivas
- Discurso do medo

Ampliação dos casos de 
violência contra mulheres
- 17,89% de denúncias em março de 2020, 
comparada com março de 2019
- 35% de denúncias em abril de 2020 
comparado a abril de 2019

Sistema de deliberação
remota
Precariedade dos instrumentos de diálogo
com a sociedade



Mudança do espaço
físico para o virtual

- Consequências diferentes
- Ausência de nitidez na definição das 
pautas em votação
- Ações de advocacy que era presenciais
- Dificulta possibilidade de prolongar o 
debate 
- Algumas pessoas que não utilizam as 
ferramentas tecnológicas



ADVOCACY COM 
DELIBERAÇÃO REMOTA
Legislativo ocorria nas comissões, onde os
projetos de lei costumam tramitar

E-democracia

Portal da Câmara dos Deputados , 
que permite a participação dos 
cidadãos:
- Pauta participativa;
- Audiências interativas;
- Wikilegis.

E-Cidadania

Portal do Senado, semelhante so 
E-democracia:
- Ideia legislativa;
- Evento interativo;
- Consulta pública. 

Campanha nas redes
sociais
Já era utilizada: é o uso de e-mails, 
sites, petições e campanhas nas
redes para informar e mobilizar a 
sociedade para uma determinada
causa.
Também conhecida como
ciberativismo

https://edemocracia.camara.leg.br/pautaparticipativa/
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/
https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalideia
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalaudiencia
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalmateria


ADVOCACY COM 
DELIBERAÇÃO REMOTA
Organização da sociedade passa a acontecer
mais pelas vias sociais

Ciberadvocacy

Utiliza as ferramentas digitais para 
falar diretamente com cada agente
público (parlamento ou executivo).
Twitter, Facebook e Instagram são
as ferramentas mais utilizadas. 
Monitoramento das publicações e 
hashtags.

Webinars

Impossibilitadas de encontros
preseniais, as próprias
organizações se adaptaram aos
mecanismos de diálogo. Realização
de lives e seminários virtuais são
importantes para informar e 
debater assuntos para incluir a 
sociedade civil.

Posicionamento e 
materiais técnicos
Envio por email de materias
técnicos e posicionamento para 
parlamentares e pessoas com 
cargos no executive, para emails 
oficiais.
Ex.: Beta Robô Feminista



Em grupos irão identificar
quais as principais
estratégias utilizadas
atualmente para realziar
advocacy

E como fazem agora, com 
a virtualização? 



DESAFIOS PARA 
ATUAÇÃO…

Equipamentos
Ter os equipamentos, saber como utilizer 
cada equipamento (apps e programas), e 
usá-los em segurança. Incluindo
conectividade. 

Condições de vida das 
ativistas
Instabilidade econômica de muitas ativistas, 
algumas isoladas em casa ficam mais
vulneráveis a possíveis ataques. 
Desigualdades socioeconomicas, e em
consequência, digitais. 

Tramitação acelerada
Nas casas legislativas os projetos de lei 
acabam sendo tramitados, limitando a 
participação das organizações da sociedade
civil.

Ausência de 
compromisso regimental
sem uma comunicação integrada aos
sistemas de deliberação que os
parlamentares utilizam, não há compromisso
que garanta que as manifestações realizadas
pela sociedade civil sejam levadas em conta.



Nossa bolsa
de trabalhos
DEVE CONSIDERAR:

1) Qual problema se quer resolver? 
2) Definir objetivo (específico, 
mensurável, atingível, temporal);
3) Segmente a audiência (com quais
pessoas? Quem vai atuar?)
4)  Crie um plano de ação;
5) Implemente as ações;
6) Monitore e avalie



RECAPTULANDO

Use as tecnologias
como aliadas
Identifiquem quais os
equipamentos e ferramentas 
necessárias para a atuação
(incluindo a necessidade de 
formação para o uso dessas
ferramentas). 

Conheça as 
organizações onde
pretende atuar
Saiba sobre a organização e 
processos de deliberação dos 
espaços nos quais pretende atuar, 
ou já atua.

Tenho um plano
estruturado
Facilitará sua organização, com a 
divisão de tarefas, estabelecendo
metas para seu acompanhamento
e desenvolvimento.



O caso da Campanha pela 
Renda Básica.

Possibilidade de atuação:



Histórico da 
campanha do auxílio
emergencial
Movimentar mais esforços e 
orquestrar incidência
coordenada de grande peso.



Possibilidades

Tecnologia
A serviço dos propósitos, bem como
pessoas para a produção de materiais a 
serem veiculados, ação programada com 
diversas organizações em diferentes setores
vocalizando.

Manutenção de contato
Grupos organizados manutenção de 
contatos com parlamentares e equipes do 
executive de interesse de incidência

Documentos técnicos
Produção de notas, posicionamentos, 
requerimentos de informações e elaboração
de documentos técnicos

Pressionar a opinião
pública
Contato com a mídia, mídias sociais, 
disputando narrativas, com conteúdo
programático, e buscando alcançar outros 
públicos mantendo o seu mobilizado



“A democracia, nos Estados Unidos como no Brasil, é uma
democracia racista porque exclui os negros, é misógina porque
exclui as mulheres, é elitista porque exclui os pobres (…) e é
excludente também com as pessoas com deficiência. (…) A 
democracia que virá terá de corrigir tudo isso”
Angela Davis, 2020. 
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Muito obrigada


