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OFICINA DE MULTIPLICADORES 
 

 

 
 
 
 

 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
O Redes & Juventudes é uma articulação 
entre projetos na área de juventude. 
Sabendo que as ações de uma rede 
exigem a co-responsabilidade de seus 
membros, o Redes & Juventudes entende 
que é necessário implementar uma 
metodologia de trabalho em que a 
comunicação também seja assumida e 
desenvolvida de forma coletiva.  
 
Para isso, foi realizada a Oficina de 
Multiplicadores, com a intenção de 
formar uma equipe de jovens, um de cada 
entidade membro, para atuar como 
disseminadores das ações e da filosofia do 
projeto Redes & Juventudes. 
 
Participaram da Oficina jovens que vem 
acompanhando o Redes há bastante 
tempo e jovens que estão se aproximando 
agora. Por isso, boa parte da programação 
foi dedicada para o alinhamento sobre a 
história, os objetivos do Redes, conceitos 
importantes e desafios de comunicação. 
 
A partir desse alinhamento foi discutido o 
papel dos multiplicadores em termos de 
atribuições gerais e tarefas concretas. Ao 
final, a avaliação mostra que a Oficina 
serviu de fato para reforçar o 
compromisso prático dos jovens como 
multiplicadores, além de contribuir para 
criar vínculos e promover um alinhamento 
entre os participantes. 
 
Este relatório descreve os principais 
momentos e atividades realizadas durante 
a Oficina de Multiplicadores. 
  
 
 
2. OBJETIVOS DA OFICINA 
 
Geral 
 
Melhorar a qualidade dos processos de 
comunicação do Redes e Juventudes 
 
 

Específicos 

 

• Promover alinhamento sobre 
conceitos de comunicação e 
mobilização social entre os 
multiplicadores 

• Reforçar o compromisso prático 
dos jovens com o Redes e 
Juventudes e com seu papel de 
multiplicadores 

• Criar vínculos entre os jovens 
multiplicadores 

 
 

3. PARTICIPANTES 
 

28 jovens participantes de 20 projetos e 
organizações articulados ao Redes & 
Juventudes 

 
 
4. MOMENTOS 
 

Dia 08, sexta-feira 

 

MOMENTO 01: ABERTURA  
 

Como foi feito 

 

Depois de falas institucionais de abertura 
foi proposta uma dinâmica de 
apresentação dos participantes que 
consistia no seguinte: com uma música ao 
fundo, os participantes circulam pela sala. 
Quando a música parar falam sobre si e 
suas expectativas em relação à oficina à 
pessoa mais próxima. Repete-se a mesma 
coisa duas vezes. Depois abre em 
plenária. Em duplas, um apresenta o 
outro.  As expectativas foram sendo 
anotadas e depois comparadas com os 
objetivos e a agenda da oficina. 
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MOMENTO 02: PRESENTE E FUTURO 
 
Como foi feito 
 
Divididos em subgrupos os participantes 
foram convidados a refletir sobre duas 
questões: “como vemos o R&J hoje?” e 
“como vemos o R&J no futuro?”.  Cada 
subgrupo representou suas reflexões em 
forma de desenho e apresentou em 
plenária. 
 
Produto final 
 
Como vemos o R&J hoje? 
 
• Estamos numa fase de formação da 

rede; 
• Grande rotatividade de participantes; 
• Alguns nós da rede estão mais fortes 

que os outros (instituições e indivíduos 
mais articulados que outros); 

• O Redes está se organizando; 
• Estamos vivendo uma fase de transição 

em que deixamos de ser beneficiários e 
passamos a ser co-responsáveis. 

 
Como vemos o R&J no futuro? 
 
• Todos os nós fortalecidos; 
• Circulação permanente de informações 

e atividades; 
• As entidades assumindo a 

responsabilidade pelos processos do 
Redes; 

• Rede de fato constituída; 
• Atuação em diversas temáticas; 
• Redes com autonomia; 
• Incluir as comunidades; 
• Que se tenha um compartilhamento na 

atuação de diversas atividades; 
• Compartilhamento de recursos; 
• Atuar além do Nordeste 
 
Depoimentos 
 
“Existe sim uma rede. A responsabilidade 
de fazer o Redes chegar as comunidades é 
de cada instituição.” 
 
“Pode existir a rede, mas ninguém sabe 
que rede é essa. Só tem rede porque tem 
recursos, quando não tiver mais recursos 
não tem mais Redes. Se as instituições 
tivessem que pagar para as pessoas virem 
não teria oficina porque as instituições não 
custeariam.” 
 
“O Redes está sendo tecido. Mas, já existe 
uma parte! São diversos os níveis de 
participação das instituições. A rede está 
sendo construída”. 
 

“As pessoas não compartilham as 
informações, como por exemplo, no curso 
de formação política. A responsabilidade 
do Redes é dos indivíduos”. 
 
 
MOMENTO 03: LINHA DA VIDA 
 
Como foi feito 
 
Marcílio pediu para que cada participante 
colocasse numa tarjeta uma ação do 
Redes e Juventudes. A partir disso foi 
construindo a história do Redes numa 
linha do tempo. 
 
Depoimentos 
 
“No Seminário de Avaliação e 
Planejamento pactuamos um foco que nos 
uniu: Contribuir para participação de 
jovens na garantia dos seus direitos.” 
 
“Cada GT saiu do Seminário de Avaliação 
e Planejamento com o objetivo de planejar 
e executar ações. Tivemos um pouco de 
dificuldades de dialogar e construir juntos. 
Tem Gt’s engatinhando e outros que já 
tem ações”. 
 
“A idéia é que compartilhemos tempo das 
pessoas e recursos para as ações, etc. 
Fica como tarefa captar recursos para as 
ações do Redes” 
 
“Não é necessário ser um membro do 
GTCOM para ser multiplicador. Mas, 
pressupõem-se que todo membro do 
GTCOM é um multiplicador” 
 
“O GTCOM não é fechado para novos 
participantes, muito pelo contrário, outras 
pessoas são bem-vindas” 
 
 
MOMENTO 04: 
ALINHAMENTO CONCEITUAL 
 
Como foi feito 
 
Formam-se 4 subgrupos. Cada um refletiu 
sobre um conceito: comunicação, 
mobilização, participação ou redes. A 
pergunta orientadora era: “o que 
entendemos por...”. Os subgrupos 
registraram suas reflexões num flip chart 
e apresentaram em plenária. 
 
Depoimentos 
 
“Participar não significa necessariamente 
sentir-se parte. Participação é algo em 
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construção. Existem diversos níveis de 
participação”. 
 
“Vejo a participação como um espaço 
democrático e autônomo”. 
 
“A comunicação é a principal ferramenta 
dentro do processo de desenvolvimento”. 
 
“A propaganda é um tipo de comunicação. 
Se passa a mensagem e se quer uma 
resposta, seja comprar, ou não comprar. 
O que defendemos é a comunicação para 
o desenvolvimento da humanidade. 
 
“Para mim uma rede é como uma banda, 
com diversos instrumentos, onde se 
fortalece o conjunto”. 
 
“O que não é possível sozinho, em rede 
pode se tornar” 
 
“ O desenho da rede deve ser horizontal e 
descentralizado” 
 
“Aqui somos uma rede, mas quando chega 
em nossas instituições, será que 
realmente somos uma rede?” 
 
“ A rede está sempre em construção. 
Como uma rede de pesca ela tem que ser 
constantemente costurada” 
 
“(mobilização) É o envolvimento da 
sociedade, ou de segmentos dela, por 
meio da convocação de vontades frente a 
uma causa comum, desencadeando ações 
pontuais ou de controle social” 
 

 

Dia 09, sábado: 

 

MOMENTO 01: PESQUISA SOBRE O R&J  
 
Como foi feito 
 
Marcílio e Lívia apresentaram alguns 
conceitos sobre redes utilizados ao longo 
do projeto e também uma pesquisa sobre 
as percepções dos participantes em 
relação ao Redes & Juventudes. 
 
Produto final 
 
Como o R&J é visto pelos participantes? 
 
• Processo de construção coletiva 
• Os jovens se sentem mais participantes 

do Redes do que os educadores. 
• A partir do envolvimento com o Redes 

os jovens aumentaram sua rede de 
vínculos pessoais. 

• Relação dos educadores com a rede é 
mais técnica (instrumental) e para os 
jovens é vista com mais sentimentos 
(afetiva). 

• A percepção sobre a participação dos 
jovens é bem diferente entre jovens 
(maior) e educadores (menor). 

• Para os jovens a rede é um local de 
intercâmbio.  

• Está claro que a rede está em 
construção 

• A partir do envolvimento com o Redes 
o jovem acha que melhorou sua 
percepção sobre o seu próprio projeto 
e sobre o movimento juvenil 

 
 
MOMENTO 02: 
DESAFIOS DE COMUNICAÇÃO  
 
Como foi feito 
 
Cada um dos 4 subgrupos formados 
escreveu em tarjetas 3 desafios de 
comunicação do R&J atualmente.  
 
Produto final 
 
Que desafios de comunicação temos no 
R&J hoje? 
 
• Criar mecanismos de comunicação que 

chegue a base 
• Pautar as ações do R&J na grande 

mídia 
• Mapear níveis / instrumentos de 

comunicação das instituições com o 
Redes 

• Desenvolver mecanismos adequados a 
cada projeto e instituição 

• Aumentar o alcance e amarrar a 
periodicidade da circulação da 
comunicação interna 

• Aprender a escrever 
• Ruídos do canal: muitas informações e 

pouca compreensão do todo 
• Apropriação (empoderamento) e 

socialização (democratização) 
• Fazer os instrumentos existentes 

funcionarem 
• Melhor aproveitamento das mídias 

(além da Internet) 
 
MOMENTO 03: 
PLANO DE COMUNICAÇÃO  
 
Como foi feito 
 
Paulo Marcelo apresentou os principais 
objetivos e ações de comunicação do R&J 
e abriu para considerações dos 
participantes. 
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MOMENTO 04: E EU COM ISSO? 
 
Como foi feito 
 
Em plenária os participantes foram 
construindo as atribuições dos 
multiplicadores. Depois, individualmente, 
cada um transformou essas atribuições 
em tarefas concretas, listando numa folha 
tarefas e prazos pessoais que assumiam 
como multiplicadores, pensando na 
realidade de suas instituições e sua 
relação com o R&J. O dia foi encerrado 
com a apresentação de 3 situações 
diferentes para exemplificar possibilidades 
de atuação dos multiplicadores. 
 
Produto final 
 
O papel dos multiplicadores 
 
• “Multiplicador não e moleque de 

recado” 
• Multiplicador articula conteúdo para o 

atomo, 
• Multiplicador gerência a distribuição do 

atomo nas entidades, 
• Ajuda a alimentar o site, 
• Divulga ações realizadas pelos grupos 

juvenis locais para o Redes, 
• Divulga o nome do Redes nas ações 

locais e estimula a participação dos 
jovens no R&J, 

• Pesquisa e estuda sobre temas ligados 
a juventude, 

• Contribui para o fluxo de informações 
entre o Redes e Juventudes e sua 
entidade, 

• Leva a discussão do Redes e  
Juventudes para as entidades, 

• Filtra informações do e-group e passa 
para sua entidade, animando-as, 
quando necessário, a fim de agilizar no 
retorno das decisões operacionais e 
políticas. 

• GTCOM precisa reforçar contato com as 
entidades para apoiar multiplicadores, 

• Multiplicador precisa negociar seu 
papel com a entidade, 

• Possibilitar o fluxo/trânsito de 
informações, entre pessoas, 
organizações e Redes. 

 
Depoimentos 
 
“Saímos para casa com responsabilidades 
e tarefas. Estamos atolados de coisas. A 
entidade vai apoiar? Como é esse 
cenário?” 
 
“No novo momento é a rede mantendo o 
Redes”. 

 
“A gente já veio para cá sabendo que teria 
obrigações” 
 
 
 

Dia 10, domingo 

 

MOMENTO 01: 
BOTANDO A MÃO NA MASSA  
 
Como foi feito 
 
Os participantes se dividiram em duplas e 
levaram consigo 4 tarefas: 1) definir uma 
pauta, uma notícia interessante sobre a 
participação juvenil na garantia de seus 
direitos. Algo interessante que estivesse 
acontecendo na comunidade da sua dupla. 
2) Levantar informações sobre essa 
notícia com a dupla. 3) escrever uma 
matéria jornalística e 4) conferir as 
informações da matéria com a fonte 
(dupla). 
 
Antes de escrever as matérias, Paulo 
Marcelo sugeriu algumas perguntas 
orientadoras: Para que eu vou contar?, 
Para quem eu vou contar?, O que? Quem? 
Como? Onde? Quando?. 
 
Depois que as matérias estavam escritas, 
foram formados 4 subgrupos que 
apresentaram as notícias. 3 grupos 
fizeram a dramatização em forma de 
telejornal e um apresentou como uma 
rádio comunitária. 
 
Depoimentos 
 
“Deu para entender o que a gente vai 
fazer e exercitar ser sintético”. 
 
“A objetividade não é uma coisa pequena. 
A problematização tem que estar dentro 
da síntese. Algo extenso da preguiça de 
ler”. 
 
“Informações institucionais são 
importantes para que a gente se 
reconheça. Mas, também são importantes 
notícias gerais que estão acontecendo e 
estão inter-relacionadas com que estamos 
trabalhando. Por exemplo, foi falado do 
orçamento participativo. Acho legal que a 
gente constitua esses espaços”.  
 
“Vocês não são nem moleques de recado, 
nem repórteres. Mas, pessoas que têm 
um papel político”.
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5. AVALIAÇÃO 
 
• 60% acharam a oficina “boa” e 40% 

“ótima” 
• 64% se sentem “médio” e 36% se 

sentem “muito” mais preparados para 
fazer atividades de comunicação e 
mobilização no Redes & Juventudes 

• 85% acham que a oficina proporcionou 
“muito” espaço para sua participação 

• 75% adquiriram “muitas” novas 
percepções sobre seu trabalho no dia a 
dia 

• 90% se sentem “muito” 
comprometidos com os 
encaminhamentos da Oficina  

 
Além desses dados colhidos através de um 
questionário, alguns depoimentos 
reforçam algumas questões recorrentes na 
avaliação. A descontinuidade da 
participação dentro do R&J  foi um dos 
temas que apareceu bastante. Para os que 
já estão há mais tempo, os momentos de 
alinhamento foram repetitivos e 
cansativos. Para os mais novos, no 
entanto, esses momentos foram muito 
proveitosos. 
 
• “As instituições têm que repassar as 

informações quando vierem pessoas 
novas. A gente perde voltando a 
algumas discussões que já estão 
avançadas”. 

 
• “O alinhamento sobre o Redes 

demandou muito tempo”. 
 
• “O fato de ter pessoas novas no 

processo, que ainda não conhecem o 
Redes, dificultou e tornou repetitivos 
alguns momentos de discussão. Não é 
ruim ter pessoas novas, mas acho que 
este momento era para quem já tem 
acúmulo no Redes” 

 
x 

 
• “A oficina foi muito proveitosa, 

principalmente para os jovens que 
ainda não tinham participado de 
reuniões do Redes, pois fez-se todo um 
histórico (linha do tempo) do Redes e 

Juventude, deixando todos “a par” de 
onde está envolvido”.  

 
• “Serviu para melhorar o meu 

conhecimento sobre o que é o Redes”. 
 
 
De maneira geral, podemos concluir que a 
Oficina teve um papel importante para 
reforçar o compromisso prático dos jovens 
com o R&J e com seu papel de 
multiplicadores, além de contribuir para 
criar vínculos e promover um alinhamento 
entre os participantes. 
 
• “A partir dessa oficina me senti parte 

integrante do Redes”. 
 
• “(...) novos horizontes e portas foram 

abertas para pessoas que já se sentiam 
na responsabilidade de mobilizar os 
jovens da sua comunidade”. 

 
• “Os multiplicadores saem mais 

fortalecidos e integrados. Porém, o 
resultado só poderá ser sentido a 
médio-longo prazo”. 

 
• “Acredito que foi um trabalho (...) que 

contribuiu para legitimar papéis e dar 
segurança, bem como produzir um 
coletivo de co-responsabilidade com a 
proposta do GTCOM”. 

 
• “Pra mim, a oficina foi bastante 

significativa, pois através da mesma, 
eu pude conhecer várias pessoas” 

 
 
7. EQUIPE 
 

• Apoio: Germana de Castro (Redes 
e Juventudes). 

• Organização: Paulo Marcelo 
(Redes e Juventudes e Elo Amigo), 
Marcílio Brandão e Lívia Tommasi 
(Redes e Juventudes). 

• Facilitação: Antônio Lino e Paulo 
Gonçalves (Aracati). 

• Registro: Danilo Farias (Redes e 
Juventudes) / Colaborações: 
Jenair, Marcos Alves, Karlos 
Rikáryo (Elo Amigo) 
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8. ANEXO S 
 
Linha da vida do Redes & Juventudes produzida no “momento 3” do dia 08:

Quadro Resumo – Linha do Tempo – Redes e Juventudes 
2002 2003 2004 2005 

 (Conhecimento) 
 
• Articulação. 
• Oficinas. 
• Intercâmbio. 
• Roda Aberta. 
 
Base inicial do Redes: 
 
• Trabalhos; 
• Comunicação; 
• Cultura; 
• PPJ. 
 

 (Reconhecimento) 
 
• Seminário de 

Comunicação 
(Porto Canoa – 
Aracati). 

• Publicações. 
• Participação em 

espaços de 
discussões de 
Políticas Públicas 
de Juventudes.   

• Fórum Social 
Mundial.  

• Semana Nacional 
de Juventude.  

• Encontro Latino 
Americano. 

• Seminário 
Itinerante. 

• Participação no 
Acampamento 
Latino Americano 
de Icapuí. 

• Seminário 
Juventude e 
Trabalho.  

• Roda Aberta de 
Diálogos.  

• Seminário de 
metodologia com 
Jovens. 

• Oficina de 
Elaboração de 
Projetos. 

• Seminário Projeto 
Juventude. 

(Objetivo Comum) 
 
• Seminário 

Juventude e 
Trabalho. 
 

• I encontro sobre 
Desenvolvimento 
Local e Juventude 
(MA).  
 

• Parada de Ônibus. 
 

• Conferência 
Nacional da 
Juventude. 
 

• Oficina 
sistematização. 
 

• Seminário de 
Avaliação e 
Planejamento do 
R&J.  

 
• Pesquisa/ 

Questionário 
Avaliação. 

 

• Fórum Social 
Mundial. 

 
• Curso de 

Formação Política. 
 
• Oficina de 

Multiplicadores.  
 
• A Conquista da 

Lívia de um lugar 
no Conselho 
Nacional de 
Juventude 

 
Base ampliada em 
2004. Criação do 
Núcleo Dinamizador 
(ND) e Grupos de 
Trabalhos (GT's). 
 
� PPJ(Articulação, 

Formação e 
Mobilização de 
Atores Jovens); 

� Comunicação; 
� Trabalho; 
� Cultura; 
� Educação Formal; 
� Relações 

Educativas e de 
Poder. 

 
 

 
 
Plano de Comunicação do R&J, apresentado por Paulo Marcelo no “momento 3” do dia 09 
 
Objetivos de Comunicação Canais de Comunicação Ações de Comunicação 

- Divulgar as ações do Redes 
e Juventude. 

- Melhorar a comunicação 
interna do Redes e 
Juventudes. 

- Promover a causa do 
Redes e Juventudes. 

- E-group; 
- Folder Institucional 
- Publicações, 
- Banner; 
- Camiseta; 
- Atomo; 
- Site; 
- Boletim eletrônico. mensal. 

- Assessoria de Imprensa; 
- Formação de 

Multiplicadores; 
- Campanha 

 


