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Oficina de Advocacy 

Advocacy: termo da língua inglesa que significa defesa 
de uma causa 

A origem etimológica da palavra inglesa advocacy 
remonta a expressão latina ad vocare que significa 
precisamente “ dar voz a uma causa”.  

Uma tradução possível para este termo e adotada por 
algumas organizações é ação política pela causa, que 
respeita, a um só tempo a origem da palavra e o 
significado corrente do vocábulo inglês. 

O Conceito de Advocacy 
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O Conceito de Advocacy 

Exemplos de definições: 

"Advocacy significa defender uma idéia, uma causa. Consiste 
em estabelecer objetivos e ações de modo à influenciar a 

formulação e execução de políticas públicas." 

  “Ágere significa em latim agir, realizar, 
operar, atuar. A Ágere busca a promoção dos direitos 
humanos através de ações de advocacy direcionadas 

às temáticas de igualdade gênero, de raça, direitos das 
crianças e dos adolescentes, dos jovens, atenção à 

saúde, a comunidades remanescentes de quilombos, 
proteção ambiental, dentre outros.” 

O Conceito de Advocacy 

-  Apoiar as iniciativas da Rede Não Bata Eduque no 
acompanhamento legislativo do PL-7672/2010 que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para 
estabelecer o direito da criança e do adolescente de 
serem educados e cuidados sem o uso de castigos 
corporais ou de tratamento cruel ou degradante. 

-  Apoiar no âmbito dos poderes executivo e legislativo 
federais, as iniciativas da Criança Segura em promover 
a prevenção de acidentes com crianças e adolescentes 
até 14 anos. 
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 Atuar de forma presente e constante na Capital 
Federal junto às diferentes instâncias do:  

 1) Legislativo Federal ( Congresso Nacional), visando à 
formulação e aprovação de projetos de lei para alcançar 
os objetivos ABRH em sua atuação no campo das 
políticas públicas relacionadas à àrea focal da 
organização. 

 2) Executivo Federal (Ministérios e secretarias), no que 
tange a implementação das políticas públicas acima 
referidas.  

 3) Mapear no Legislativo federal as proposições de 
interesse da entidade parceira, indicando possíveis 
caminhos de atuação nas áreas de interesse da 
entidade; 

 4) Mapear áreas de relação entre o Executivo Federal e a 
sociedade civil, como conselhos federais e grupos de 
trabalho, sobre Relações Trabalhistas e diversidade nas 
Relações de Trabalho. 

-  Processo de Revisão da Conferência 
Mundial contra o Racismo – Durban 

-  Participação no Conselho Nacional de 
Juventude 

-  Participação no Forum pela 
Erradicação do Trabalho Infantil 

-  Participação na Rede dos Direitos da 
Primeira Infância 

Qual é o conceito de 
Advocacy deste grupo? 

Advocacy é ..... 
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•  ESTADO – Sociedade politicamente organizada. 

•  Conceito – Ente personalizado dotado de soberania 
(externamente) e, internamente, reconhecido como 
pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir 
direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. 

•  Poderes e Funções – Executivo, Legislativo e Judiciário, 
aos quais correspondem, respectivamente, as funções 
de elaboração das leis, a função administrativa e a 
função jurisdicional. 

(extraído do material Primeiro Mandato, produzido pela Federação das 
Associações dos Municípios da Paraíba,)  

Fundamentos de Ciência Política  

Participação Cidadã e Controle Social 

Controle Social é a capacidade que tem 
a sociedade organizada de atuar nas 

políticas públicas, em conjunto com o 
Estado, para estabelecer suas 

necessidades, interesses e controlar a 
execução destas políticas. 

O exercício do Controle Social exige 
  Socialização de Informações. 
  Acompanhamento e Fiscalização das Ações Governamentais. 

  Controle do Orçamento Público 

  Fiscalização dos Fundos Públicos. 

  Avaliação do desempenho das Políticas Públicas. 

  Realização de Reuniões Abertas 

  Realização de audiências, assembléias e fóruns para ampliar 

a participação da sociedade no controle das Políticas Públicas. 
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O que são Políticas Públicas? 

•  Conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia 
dos direitos sociais, configurando um compromisso 
público que visa dar conta de determinada demanda, 
em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo 
que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço 
público 

•  Existem diferenças entre decisões políticas e políticas 
públicas. Nem toda decisão política chega a ser uma 
política pública. Decisão política é uma escolha dentre 
um leque de alternativas, já política pública, que 
engloba também a decisão política, pode ser entendida 
como sendo um nexo entre a teoria e a ação 

( fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_p%C3%Bablica ) 

Políticas de Estado X Políticas de Governo 

A regulação estatal estabiliza a 
política pública. Quanto mais 

normatizada for a política, maior 
será a sua segurança jurídica 

para a sociedade. Esta 
estabilidade protege a política 
pública “contra” os governos 

futuros  

Roteiro indicado no documento “abrindo caminho para a infância: 
influência política, um fator chave”, da Save the Children.  
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Monitorando o processo e o 
impacto 

•  Nossas técnicas estão funcionando? 
•  As pessoas estão sendo alcançadas por nossos 

esforços? 
•  Nossa mensagem está sendo entendida pelo 

público alvo? 
•  Estamos utilizando o melhor público alvo e canais 

de ação? 
•  Estamos nos envolvendo e colaborando com 

pessoas, organizações e instituições relevantes? 

Monitorando o processo e o 
impacto 

•  Teremos a possibilidade de alcançar os nossos 
objetivos, ou seja, estão havendo mudanças em nosso 
ambiente? 

•  O que mais é necessário fazer para manter as 
mudanças? 

•  Quais impactos inesperados, positivos ou negativos, já 
ocorreram? 

•  As mudanças e políticas prometidas foram realmente 
implementadas (ou são somente retórica)? 

•  O que pode ser aprendido para futuras atividades de 
advocacy? 

Bom trabalho! 

Contato: iradj.eghrari@agere.org.br 


