Estudos de caso de advocacy

INFLUÊNCIA SOBRE O GOVERNO LOCAL
ATRAVÉS DA IGREJA NO BRASIL
PAÍS:

Brasil

TEMA:

Crianças e educação; governança; terras e propriedade

ABORDAGENS DE ADVOCACY:

Mobilização da igreja e da comunidade; funcionários
governamentais: lobby

Em países de renda média, com governos democraticamente eleitos, como o Brasil, é muito
importante que a sociedade civil local esteja organizada e unida, de forma que as comunidades
sejam empoderadas a fim de pressionarem o governo local para que ele preste apoio, serviços,
cuidados de saúde, educação e assim por diante.
Às vezes, é a falta de conhecimento sobre os direitos existentes que impede as comunidades de
abordarem seu governo local, porém, com mais frequência, é a falta de união, organização e
liderança. O papel da igreja local é potencialmente muito significativo nessa área. Ela tem a
capacidade de conscientizar as pessoas sobre seus direitos e organizar as comunidades para que
falem com uma única voz – o que é difícil de ignorar. Foi isso que aconteceu em Caroá, uma
comunidade rural situada nos arredores de Manaíra, na região semiárida do nordeste brasileiro.
Grande parte da transformação da comunidade nos últimos 15 anos deve-se à eficácia do trabalho
de advocacy local.
Com o apoio da organização parceira da Tearfund, Ação Evangélica (ACEV), uma igreja local criou
uma organização comunitária para pressionar o governo municipal a fornecer eletricidade ao
povoado. Essa foi a primeira associação desse tipo na área. Levou três anos, mas a eletricidade
acabou chegando a Caroá. Nos anos que se seguiram, essa pequena organização comunitária
pressionou o governo local a abrir uma escola primária para o povoado e melhorar a qualidade das
estradas e moradias locais. "Eles ficaram sem jeito ao verem o que estávamos fazendo sozinhos",
disse o pastor local, Valdemy. "Eles viram que tinham que ajudar." Agora, há uma escola primária e
estradas melhores, e quase todas as 47 famílias vivem em casas sólidas e seguras, graças ao
financiamento substancial fornecido pelo governo local.
Há processos claros no Brasil para que a sociedade civil molde as políticas públicas locais, e o Pastor
Valdemy acabou envolvendo-se com esse trabalho. Ele se candidatou nas as eleições para câmara
municipal e foi eleito (apesar das tentativas dos outros partidos políticos de suborná-lo para que
desistisse).
No centro de todo esse ativismo, organização, unidade e advocacy, está uma igreja local. O Pastor
Valdemy foi claro sobre esse envolvimento: "A igreja local tem sido fundamental para o processo
todo nos últimos 15 a 20 anos. Ela incutiu valores, influenciou comportamentos, criou união e coesão
social e aumentou a conscientização coletiva. Ela é o que nos une". Ele prosseguiu: "Onde quer que
haja uma igreja local de 'missão integral' ativa, haverá transformação. Em outras comunidades, há
brigas, discórdias, desunião, mas aqui não. Não podemos imaginar a fé do evangelho e a ação social
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separadas". A igreja local foi a primeira igreja evangélica da região, e, a partir dessa primeira
congregação, foram estabelecidas mais dez igrejas locais.
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