SEÇÃO

O “PORQUÊ” DO ADVOCACY – O COMBATE À POBREZA E OUTRAS MOTIVAÇÕES

B1 O “porquê” do advocacy

O combate à pobreza e outras motivações
A Seção B1 explica o que é a pobreza e como o advocacy se insere no contexto do combate
à pobreza. Considera algumas das vantagens e desvantagens do uso do advocacy como
abordagem no trabalho de desenvolvimento, explorando a forma como contribui para
o combate à pobreza. Também examina as motivações para fazer advocacy e porque a
Tearfund atua nessa área.

Notas ao
facilitador

Ferramentas

Exercícios de
treinamento

Esta seção explora uma série de perguntas e respostas. O facilitador do workshop deve estar
familiarizado com este material.
■

O que é pobreza?

20

■

Como o advocacy contribui para o combate à pobreza?

21

■

O que nos motiva para fazer advocacy?

22

■

Por que a Tearfund faz advocacy?

23

Esta seção apresenta ferramentas que podem nos ajudar a aplicar o aprendizado de forma prática.
Em um workshop de treinamento, podem ser usadas como materiais de apoio.
FERRAMENTA 6:

Definições de pobreza

25

FERRAMENTA 7:

Pesando os prós e contras

26

Nesta seção são propostos alguns exercícios interativos de treinamento que podem ser usados
com os grupos a fim de aprofundar sua compreensão das questões suscitadas e para exercitar a
aplicação das ferramentas apresentadas. São ideais para uso em workshops de treinamento.
EXERCÍCIO 6:

Entendendo a pobreza

EXERCÍCIO 7: Vantagens
EXERCÍCIO 8:

e desvantagens do advocacy

Entendendo as motivações para fazer advocacy
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SEÇÃO B1

Notas ao facilitador

O que é
pobreza?

Em 2000, o Banco Mundial publicou os resultados de uma pesquisa com mais de 60.000 homens e
mulheres de mais de 60 países, procurando entender a perspectiva de quem vive em situação de pobreza.
A pesquisa concluiu:
“Pobreza é fome, é falta de abrigo. Pobreza é estar doente e não poder ir ao médico. Pobreza é não poder ir a
escola e não saber ler. Pobreza é não ter emprego, é temer pelo futuro, é viver um dia de cada vez. Pobreza é
perder o seu filho para uma doença pela água não tratada. Pobreza é falta de poder, falta de representação
1
e liberdade.”
A pobreza diz respeito à pessoa como todo e ao seu convívio na comunidade. Diz respeito à privação: a
falta daquilo que é necessário para viver uma vida plena. É um fenômeno complexo, multidimensional e
dinâmico, e que se altera com o tempo. Os seus aspectos e sensações são diferentes em cada contexto,
e ela é percebida de diversas formas. Ela ameaça a vida e corrói a dignidade humana. A dimensão do
problema é enorme.
Convém considerar os diversos elementos da pobreza:
■

■

Sintomas da pobreza
Os sintomas da pobreza compreendem as diversas manifestações da privação, como fome,
desnutrição, problemas de saúde e isolamento, além de indicadores mais gerais, como analfabetismo
e baixa autoestima.
Causas da pobreza
As causas da pobreza compreendem os diversos fatores que levam à ocorrência do problema:
Ǧ ¡ƽïƽ¡ƽƽƽ°£
terra, assim como à ganância e ao desejo de poder.
Ǧ ǩƽƽÃƽǪƽÙƽ
poder, regras de comércio injustas, corrupção, conflitos, um governo fraco ou discriminação contra
grupos específicos (por exemplo, em virtude de sexo, etnia ou raça).

■

Vulnerabilidade à pobreza
A vulnerabilidade afeta a capacidade das pessoas de resistir a circunstâncias novas ou imprevistas
(como quebras de safra, acidentes, doença, óbitos ou enchentes) e manter uma qualidade de vida
adequada ao longo do tempo. As comunidades carentes, em especial, são vulneráveis a mudanças
sociais, econômicas e ambientais no mundo à sua volta.

A pobreza pode ser absoluta ou relativa. A pobreza absoluta refere-se a não ter o bastante para viver bem,
e implica a impossibilidade de alcançar um padrão considerado mínimo, frequentemente em função da
renda, que não se altera com o tempo. A pobreza relativa ocorre quando alguém tem menos do que outros
à sua volta, e refere-se ao padrão mínimo definido de acordo com a sociedade em que a pessoa vive, o
que varia conforme o contexto e com o tempo.
O consenso internacional mais duradouro no que se refere aos direitos das pessoas é a Declaração
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (DUDH). Vide a Seção G4 sobre direitos humanos.
Para informações adicionais, vide a FERRAMENTA 6: Definições de pobreza.

1 Narayan D et al (2000) Voices of the poor. Can anyone hear us? Banco Mundial. Para outras informações, vide:
http://go.worldbank.org/H1N8746X10
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Como o
advocacy
contribui para
o combate à
pobreza?

O “PORQUÊ” DO ADVOCACY – O COMBATE À POBREZA E OUTRAS MOTIVAÇÕES

Combater as causas da pobreza, assim como seus efeitos, é parte fundamental do combate à pobreza
em si. Em muitos casos, o trabalho de advocacy cuida das causas da pobreza, enquanto o trabalho
programático visa seus efeitos. O objetivo de ambos é o mesmo: reduzir a pobreza.
Grande parte do trabalho de desenvolvimento tem, como um de seus principais objetivos, garantir serviços
básicos como água, saneamento e saúde. A responsabilidade por prestar esses serviços à população cabe
principalmente aos governos. Quando cidadãos cobram dos governos o cumprimento de seu dever de
prestar esses serviços, estamos diante do exercício de advocacy, e quando os governos prestam esses
serviços, há uma contribuição fundamental para a redução da pobreza. Assim, o advocacy desempenha um
papel importante no combate à pobreza e às injustiças que levam à pobreza e dela resultam.
Aqui vai uma analogia que ilustra o conceito:

O PROBLEMA RIO ACIMA
Imagine que você esteja às margens de um rio
quando percebe alguém sendo carregado rio abaixo
e se afogando. O que você faria?
■

As pessoas, em sua maioria, seriam movidas
pela compaixão e provavelmente ajudariam a
resgatar a pessoa do rio.

■

Mas e se acontecer de novo? E se outra pessoa for levada pelo rio e começar a se afogar na
sua frente? E se isso acontecer repetidamente, uma vez após a outra? Quantas vezes você
conseguirá resgatar as pessoas do rio?

■

Você pode chamar outras pessoas para ajudá-lo. Juntos, poderão continuar a resgatar as
pessoas do rio. Mas por quanto tempo?

■

Talvez você possa ensinar as
pessoas a nadar para que não se
afoguem e consigam escapar da
água por conta própria.

■

Mas alguém, em algum lugar, em algum momento, precisa caminhar rio acima para descobrir por
que as pessoas estão caindo no rio. (Talvez uma ponte tenha desabado e as pessoas não possam
atravessar o rio?) Algo precisa ser feito para evitar que as pessoas caiam no rio em primeiro lugar.
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Toda vez que alguém cai no rio e começa a se afogar, é como se um desastre estivesse ocorrendo.
Resgatar as pessoas que se afogam equivale ao trabalho de ajuda humanitária, em que atendemos a uma
necessidade imediata diante de uma crise.
Ensinar as pessoas a nadar é semelhante ao que fazemos em nosso trabalho de desenvolvimento em
longo prazo, onde capacitamos as pessoas para lidar com a situação que estão enfrentando.
Subir o rio para averiguar e tentar evitar que as pessoas continuem a cair nele é onde entra o trabalho de
advocacy. É cobrar dos responsáveis pela ponte (como o proprietário do imóvel ou a autoridade local) o
seu conserto, para assim evitar que as pessoas caiam no rio.

O que
nos motiva
para fazer
advocacy?

Existem muitos motivos pelos quais as pessoas atuam em advocacy. Convém entender os nossos próprios
motivos pessoais para fazer advocacy e também, conforme for o caso, as razões da nossa organização.
Algumas das motivações mais comuns para fazer advocacy são:
■

Envolvimento
Ǧ °£advocacy
Ǧ £´°£advocacy.

■

Valores
Ǧ °
Ǧ £ƽ£°£
Ǧ 
Ǧ Ãƽ£ƽØƽ¡
mordomia dos recursos, a reconciliação e a construção da paz, a igualdade e a justiça social e
econômica.

■

Desejos
Ǧ °Ú£ƽ
também as suas causas
Ǧ ´
possível apenas com intervenções diretas de desenvolvimento e prestação de serviços
Ǧ ƽ°£Ã
Ǧ °££ƽ
espaço democrático
Ǧ ï°£°ǀ

Para informações adicionais, vide a FERRAMENTA 7: Pesando os prós e contras. Vide também a Seção B3
e/ou a FERRAMENTA 13: Notas para estudo: Motivações bíblicas para o exercício de advocacy, sobre o
embasamento bíblico do advocacy.
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Por que a
Tearfund faz
advocacy?

O “PORQUÊ” DO ADVOCACY – O COMBATE À POBREZA E OUTRAS MOTIVAÇÕES

As principais razões pela atuação da Tearfund em advocacy são:
■

■

■

■

Sermos motivados pela compaixão de Cristo
Cristo é a nossa motivação e a nossa força em tudo que fazemos. Ele tem compaixão pelos
necessitados, inclusive pelos que sofrem com a injustiça, a opressão e a pobreza. A nossa compaixão
baseia-se no amor e na misericórdia de Cristo para conosco.

Cumprir a missão da igreja de trazer boas novas
Deus usa a igreja para ajudar a estender seu reino, através de ações que incluem pregar, orar, cuidar
dos necessitados, defender a causa dos outros, levantar a voz contra a injustiça, promover mudanças e
cuidar da criação de Deus. Assim, o advocacy integra a missão geral da igreja. O que nos motiva para
exercê-lo é a nossa obediência a Deus e a nossa compaixão, assim como o propósito de orientar as
pessoas em direção a Jesus.
Enxergar as pessoas em situação de pobreza como agentes de transformação
Parte do processo de desenvolvimento é ajudar quem vive em condições de pobreza a se enxergar
como agente de transformação. O trabalho de advocacy pode ajudar nesse sentido, fazendo com que
os empobrecidos tenham maior controle de suas vidas e maior participação nas decisões que afetam
seu futuro, sua comunidade e sua região.
Combater as causas básicas da pobreza e da injustiça e buscar soluções duradouras
Para ser sustentável, o trabalho de desenvolvimento deve combater não somente os efeitos e
consequências da pobreza, mas também suas causas fundamentais. O advocacy trata das causas
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fundamentais identificando e questionando as políticas, práticas e outros fatores que levam à pobreza
e à injustiça.
■

■

24

Difundir a boa prática de desenvolvimento
Uma importante parte do trabalho de advocacy é mostrar o que funciona na prática e convencer os
outros a fazer o mesmo. Para o cristão, isso faz parte daquilo que significa ser uma luz para o mundo,
demonstrando o reino de Deus. Cultivar a boa prática de desenvolvimento e promover mudanças
positivas são elementos centrais do trabalho de advocacy. As ações de advocacy não se limitam a
apenas evitar mudanças negativas.
Potencializar a transformação
O trabalho de advocacy pode gerar ou atrair recursos e ações que não existiriam em projetos de
desenvolvimento isolados. Como resultado, o trabalho de advocacy pode ter um efeito multiplicador
significativo no trabalho de desenvolvimento já em andamento.

RECURSOS ROOTS DA TEARFUND

TEXTO A
DISTRIBUIR

FERRAMENTA 6

SEÇÃO B1 – O “PORQUÊ” DO ADVOCACY – O COMBATE À POBREZA E OUTRAS MOTIVAÇÕES

Definições de pobreza

Pobreza é impotência. É ser
incapaz de atender às necessidades
A pobreza é um dos maiores

humanas básicas. Geralmente se deve à falta de

problemas da humanidade.

oportunidades em uma sociedade marcada pela

Frequentemente, é resultado da

opressão e pela injustiça, o que leva à fragilização.

corrupção social, da guerra, de

Pobres e não pobres são pessoas criadas à imagem

desastres físicos ou econômicos ou da

de Deus, concebidas para atingirem a maturidade

irresponsabilidade pessoal. Sua causa

plena como seres humanos, capazes de satisfazer

fundamental é o pecado, geralmente

suas necessidades socioeconômicas, pessoais,

cometido contra as pessoas em

sociais, culturais e espirituais. Pobreza é

situação de pobreza, e não por elas

a incapacidade de desempenhar esse

próprias. É uma vida de dor, medo,

papel incumbido por Deus.

desesperança e vulnerabilidade em
virtude da exploração, do isolamento,
da falta de opção e da impotência.
René Padilla
– Kairos, Argentina

Saúl Cruz-Ramos
– Armonía, Mexico

Os pobres não precisam
necessariamente de nós, a menos, é
claro, que estejam totalmente desamparados,
gravemente doentes ou incapacitados, ou

A pobreza atinge as
pessoas que têm suas opções limitadas.
A pobreza econômica é a capacidade
limitada de se atender às necessidades
básicas. A pobreza espiritual é a falta de
conhecimento de Deus e de seu Filho,
Jesus Cristo, como Redentor do mundo. A
pobreza desumaniza as pessoas, ao ponto

forem vítimas de guerras e desastres naturais.
O que precisam não é da nossa caridade, mas
do nosso reconhecimento de seus direitos.
Querem que sejam removidas as barreiras que
nós (os ricos) erguemos, em âmbito nacional
e global, que os impedem de participar de seu
próprio crescimento sustentável.

de elas acreditarem que os problemas que
enfrentam precisam ser resolvidos
por outras pessoas.
Vinoth Ramachandra
– Sri Lanka

Francis Njoroge – Coautor do Umoja
e consultor independente, Quênia
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DISTRIBUIR

FERRAMENTA 7
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Pesando os prós e contras
O trabalho de advocacy pode nem sempre ser indicado. Esta ferramenta pesa as vantagens e desvantagens
antes que se tome uma decisão quanto a prosseguir ou não com uma ação de advocacy. (A lista não
é exaustiva, e algumas das vantagens e desvantagens listadas aplicam-se aos projetos e programas de
desenvolvimento em geral, e não apenas ao advocacy.)

Ajuda as pessoas a se enxergarem
como agentes de mudança

Os resultados podem ser menos mensuráveis
que os de outros projetos ou programas

Combate as causas fundamentais
da pobreza e da injustiça

Pode ser complicado e difícil
Pode demorar para que a transformação aconteça

Incentiva as pessoas a considerarem
todas as dimensões do problema

Pode exigir um volume significativo de recursos

Busca soluções duradouras

Pode consumir recursos, competências
ou tempo de outros trabalhos

Promove a aplicação eficiente de recursos financeiros
Mobiliza grupos e desenvolve a força coletiva

O poder para trazer mudanças tende a
concentrar-se em algumas poucas pessoas

Obriga os grupos a trabalhar as questões
organizacionais mais amplas (legitimidade,
autorresponsabilização, representação)

Pode dar ênfase às estruturas que compõem a
sociedade (como classe, casta ou tribo), em detrimento
da importância de trabalhar com as pessoas

Pode fortalecer o processo democrático

Pode fortalecer a
posição dos decisores

Desincentiva a dependência de
recursos financeiros externos
É capaz de mobilizar maiores recursos
para a transformação
Trata de casos isolados de
pobreza e injustiça

Há mais em jogo e, por isso,
o risco de fracasso pode ser maior
Possíveis ameaças aos participantes
A interação com pessoas no poder
pode levar à corrupção e comprometer a
organização ou as pessoas envolvidas

Contribui para o bom trabalho de desenvolvimento
Pode servir como modelo do bom trabalho de
desenvolvimento para os outros

Quem realizar as ações de
advocacy pode acabar marginalizado de

VANTAGENS
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SEÇÃO B1

Exercícios de treinamento

EXERCÍCIO 6
Objetivo
TIPO

Entendendo a pobreza
Chegar a um entendimento da pobreza e de como o advocacy contribui para a sua redução
Exercício em grupo

MÉTODOS

Reflexão individual, discussão em pequenos grupos, debate em plenário

MATERIAIS

Blocos post-it ou cartões em branco

TEXTO A DISTRIBUIR
PASSO A PASSO
(VERSÃO 1)

FERRAMENTA 6:

Definições de pobreza

1. Distribua blocos post-it ou cartões em branco para todos os participantes.
2. Usando uma única palavra ou frase por post-it ou cartão, peça aos participantes que escrevam ou
desenhem as palavras ou frases que lhes vêm à mente ao ouvirem a palavra “pobreza”.
3. Cole os post-its ou cartões na parede ou coloque-os no chão.
4. Convide os participantes a agrupar as ideias por temas.
5. Promova um debate em plenário sobre os principais temas e procure chegar a um entendimento
comum quanto ao significado de “pobreza” e como o advocacy contribui para a sua redução.

PASSO A PASSO
(VERSÃO 2)

1. Distribua aos participantes a FERRAMENTA 6: Definições de pobreza.
2. Peça aos participantes que identifiquem palavras, frases, temas, questões ou afirmações-chave. Podem
fazer isso individualmente ou em pequenos grupos.
3. Convide os participantes a apresentar suas conclusões em plenário.
4. Promova um debate em plenário sobre os principais temas e procure chegar a um entendimento
comum quanto ao significado de “pobreza”.

EXERCÍCIO 7
Objetivo
TIPO

Vantagens e desvantagens do advocacy
Identificar as vantagens e desvantagens de realizar ações de advocacy
Este exercício funciona bem em grupos, mas também pode ser utilizado individualmente

MÉTODOS

Reflexão individual, buzz groups, discussão em pequenos grupos, classificação, discussão em plenário,
fileira interativa de concordância/discordância

MATERIAIS

Blocos post-it ou cartões em branco

TEXTO A DISTRIBUIR
PASSO A PASSO
(VERSÃO 1)

FERRAMENTA 7: Pesando

os prós e contras

1. Desenhe uma balança na parte inferior de uma folha de papel flip-chart. Coloque de um lado a
legenda “vantagens” e do outro “desvantagens”.
2. Divida os participantes em dois grupos.
3. Dê a cada grupo um conjunto de post-its ou cartões em branco e canetas.
4. Peça que um grupo faça um levantamento das vantagens e o outro das desvantagens do trabalho
de advocacy.
5. Oriente cada grupo a escrever as vantagens e desvantagens em post-its ou cartões individuais.
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6. Oriente cada grupo a posicionar seus post-its ou cartões no respectivo lado da balança desenhada na
folha de papel flip-chart. Ao fazerem isso, peça que ordenem as cartas do aspecto mais positivo ao
mais negativo.
7. Reúna todo o grupo novamente. Realize um debate em plenário sobre os motivos que levaram cada
grupo a chegar às suas conclusões. Permita que cada grupo questione as conclusões do outro. Discuta
quais pesam mais – as vantagens ou as desvantagens – e por quê.
8. Distribua a FERRAMENTA 7: Pesando os prós e contras.
9. Para orientações, consulte a FERRAMENTA 35: Análise de riscos de advocacy (vide a Seção F2).
PASSO A PASSO
(VERSÃO 2)

1. Peça aos participantes que fiquem em pé.
2. Designe uma extremidade da sala como a de “vantagens” e a outra como a de “desvantagens”.
3. Usando a FERRAMENTA 7: Pesando os prós e contras, leia as afirmações em voz alta, uma de cada vez,
misturando as da lista esquerda com as da lista direita da ferramenta. Não as leia na ordem em que
aparecem. Para cada afirmação lida em voz alta, peça aos participantes que formem uma fileira sobre
uma linha imaginária entre as “vantagens” e “desvantagens”, de acordo com a sua percepção da
afirmação. Antes de seguir para a próxima afirmação, peça que alguns dos participantes expliquem o
motivo por escolherem a sua posição.
4. Promova uma discussão em plenário e destaque o fato de existirem sempre vantagens e desvantagens
no trabalho de advocacy, e que precisamos sempre reconhecer e avaliá-las.

EXERCÍCIO 8
Objetivo

TIPO

Entendendo as motivações para fazer advocacy
Que os participantes reflitam e compreendam suas próprias motivações (e as de suas organizações,
se for o caso) para fazer advocacy
Este exercício funciona bem em grupos, mas também pode ser utilizado individualmente

MÉTODOS

Reflexão individual, buzz groups, discussão em pequenos grupos, classificação, concordância/discordância,
debate em plenário

MATERIAIS

Blocos post-it ou cartões em branco

TEXTO A DISTRIBUIR

FERRAMENTA 2:

Para, com ou por?
Notas para estudo: Motivações bíblicas para o exercício de advocacy (opcional)

FERRAMENTA 13:

PASSO A PASSO

1. Peça aos participantes que se dividam em pares.
2. Dê a cada par um conjunto de post-its ou cartões em branco.
3. Oriente cada par a escrever diretamente nos post-its ou cartões suas respostas à pergunta, “O que
motiva você para fazer advocacy?”, escrevendo uma resposta por post-it ou cartão.
4. Reúna os post-its ou cartões, sem qualquer debate, e agrupe-os por semelhança.
5. Leia em voz alta, uma de cada vez, as motivações mais comuns. Ao fazer isso, para cada uma, peça aos
participantes se dirigirem para um lado ou outro da sala, de acordo com seu grau de concordância ou
discordância com a motivação no seu caso particular. Designe uma extremidade da sala como sendo
de “forte concordância” e a outra como “forte discordância”.
6. A partir dessa dinâmica, realize um debate em plenário sobre os diversos motivos que levam as pessoas
a fazer advocacy. Se apropriado, consulte a Seção B3 sobre o embasamento bíblico para o advocacy.
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