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Resumo 

 

O presente artigo se propõe a refletir sobre o papel da comunicação no processo de 

mobilização social das organizações do Terceiro Setor, a partir de autores e estudiosos da 

área. A discussão teórica é complementada pela análise das práticas comunicativas de 

uma das mais importantes organizações sociais da atualidade, a Pastoral da Criança, com 

o propósito de compreender a relevância de suas estratégias para a transformação social 

e a busca pela cidadania plena. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Mobilização Social; Pastoral da Criança; 

Desenvolvimento Regional e Local; Cidadania. 

 

 

Introdução 

 

Cidadania, conforme apresentado por Peruzzo (2007), significa participação, em 

seus múltiplos sentidos e dimensões. Nesse aspecto, pode-se pensar os projetos do 

Terceiro Setor, sob a ótica teórica da mobilização social, fundamental para guiar a 

participação democrática na construção da cidadania. 

 

Diante disso, o presente artigo explora os aspectos fundamentais desses conceitos 

e a importância da comunicação para visibilidade da causa, construção do sentimento de 

pertencimento, organização popular e no próprio processo de mobilização.  
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As reflexões teóricas utilizadas e a análise das práticas comunicativas da Pastoral 

da Criança, permitem traçar aproximações entre esses princípios e a organização não 

governamental, com o objetivo de compreender a relevância da comunicação, atrelada a 

linguagem emancipatória, capaz de atingir um público massificado, sem perder a 

qualidade da informação, para a transformação social. 

 

Terceiro Setor: Conceito em Construção 

 

O termo Terceiro Setor surgiu como tentativa de denominar de forma unificada, 

as instituições particulares que desenvolvem ações e atividades de caráter público. Sua 

relevância na sociedade pode ser observada pela inter-relação dos três setores 

socioeconômicos. São eles: o primeiro setor, essencialmente governamental, o segundo, 

formado pela iniciativa privada e por fim, o terceiro, composto pela sociedade civil, no 

qual se enquadram as associações, cooperativas, fundações, institutos e entidades sem 

fins lucrativos. 

 

Amplamente conhecido por abrigar a classe das Organizações Não 

Governamentais (ONGs), o Terceiro Setor exerce função pública, embora não pertença 

ao Estado, com recursos privados que chegam para as instituições por meio de 

contribuições, doações e subvenções.  

As ONGs surgiram com o objetivo de fazer uma parte que, em tese, é de 

responsabilidade do Estado, ou então complementá-lo quando ele não 

consegue atingir esse nível, buscando fazer o possível, muitas vezes, para 

pessoas excluídas da sociedade, e pessoas que não têm voz.  
 
Assim sendo, essas entidades, por natureza, não têm finalidade lucrativa, 

mas uma finalidade maior, geralmente filantrópica, humanitária, de 

defesa de interesses que costumam ser de toda a população e que, 

historicamente, deveriam ser objeto de atividade do poder público. 

(CARDOSO, 2014, p.07) 
 

Contudo, as diversas denominações que são usadas para identificar as 

organizações que o compõem, juntamente aos diferentes contextos e os significados que 

assumem quando são utilizadas, dificultam encaixá-las em parâmetros comuns e geram 

controvérsias acerca de suas finalidades. Tais questões, provocam ainda, uma falta de 

consenso sobre os termos e designações a serem utilizados e impedem a criação de uma 

conceitualização unânime sobre o Terceiro Setor, tornando-o um conceito em construção. 
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  Visto que buscamos uma reflexão em torno das práticas comunicativas de uma de 

suas organizações, as profundas discussões a respeito de sua composição e definição não 

serão tratadas nesse artigo. Frisamos que, no entanto, compartilhamos a definição das 

cinco características básicas das organizações do Terceiro Setor, propostas por Salamon 

e Anheier (1997), descritas abaixo: 

 

• Formalmente constituídas ou estruturadas: Possuem certo nível de formalização 

de regras e procedimentos, que asseguram a sua permanência por um período 

mínimo de tempo. São, portanto, excluídas as organizações que não apresentem 

uma estrutura interna formal. 

• Privadas ou de estrutura básica não governamental: Organizações que não 

possuem nenhuma relação institucional com o governo, embora possam receber 

dele recursos. 

• Sem fins lucrativos: A geração de lucros ou excedentes financeiros é reinvestida 

integralmente na organização. Estas entidades não podem distribuir dividendos de 

lucros aos seus dirigentes. 

• Autônomas: São organizações de gestão própria, que não são controladas por 

entidades externas. 

• Voluntárias: Possui alguma participação voluntária não remunerada ou o uso 

voluntário de equipamentos. A participação de voluntários pode variar entre 

organizações e de acordo com a natureza da atividade a ser desenvolvida. 

 

Isto é, as organizações do Terceiro Setor são iniciativas autônomas da sociedade, 

voltadas à fins públicos, que se configuram como atores de uma revolução social, que 

possibilita que a população saia da condição de expectador e se torne participante ativo 

do processo de mudança que ocorre na sociedade. Representando: 

 
Um espaço de participação de novos modos de pensar e agir 

sobre a realidade social. Rompe a dicotomia entre público e 

privado, dicotomia na qual público era sinônimo de estatal e 

privado de empresarial. Vê-se o surgimento de uma esfera 

pública  não-estatal e de iniciativas privadas com sentido 

público. (CARDOSO, 1997. Apud Peruzzo, 2007, p.2).  
 

A Mobilização Social no Terceiro Setor 

 

O final do século XX é marcado pelo fortalecimento das ONGs e entidades do 

Terceiro Setor, que passam de meros apoiadores dos movimentos sociais, para 

instituições protagonistas na organização popular.  

 

Esse processo se aprofunda no início do novo milênio, com o surgimento de 

organizações e fundações associadas a empresas, bancos, redes de comércio, indústrias e 
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até mesmo, artistas, que passam, com o apoio de recurso financeiro público e privado, a 

realizar projetos junto à população. 

 

Segundo Gohn (2011), essas organizações passam a trabalhar de forma diferente 

do modo como os movimentos sociais agiam até então. Voltadas para a prestação de 

serviços, elas atuam por meio de projetos com prazos estabelecidos e definidos por 

planejamentos estratégicos, buscando parcerias com o Estados e empresas da sociedade 

civil, para atingir as populações vulneráveis, minorias e pequenos grupos. 

 
Trata-se de ONGs diferentes das que atuavam nos anos de 1980 

junto aos movimentos populares. Agora são inscritas no 

universo do Terceiro Setor, voltadas  para a execução de 

políticas de parceria entre o poder  público e a sociedade, 

atuando em áreas onde a prestação de serviços é carente ou até 

mesmo ausente. (GOHN, 2011, p. 343) 
 

A mobilização social se torna então, um elemento constitutivo e uma condição 

indispensável para a concretização da causa e para a execução dos projetos de uma 

organização do Terceiro Setor.  

 

Historicamente ligada a necessidade de atender às diferentes demandas da 

população, a mobilização social vincula-se aos interesses públicos, tanto do Estado, 

quando da comunidade em que irá atuar. 

 
Mobilização social é uma reunião de sujeitos que definem 

objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos e 

responsabilidades para a transformação de uma dada realidade, 

movidos por um acordo em relação a determinada causa de 

interesse público (BRAGA; HENRIQUES; MAFRA apud 

HENRIQUES, 2010, p.72). 
 

Assim sendo, as estratégias de mobilização social se efetivam no campo da 

comunicação e em torno dos processos que demarcam a busca da organização pela 

efetivação de seu propósito. 

 

A Comunicação para Formação de Interesse e Desenvolvimento da Mobilização 

Social  

 

O ponto de partida para a comunicação é a existência de um problema de interesse 

público (que convém a toda população), o produto social responsável por viabilizar o 
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movimento (causa), de um objetivo pré-estabelecido e de um projeto para atingi-lo, capaz 

de gerar respostas cognitivas, afetivas e comportamentais, que construam vínculos e laços 

entre a população e a causa. Visto que mobilizar, conforme exposto por Toro e Werneck 

(1997), é também um ato de razão. 

Uma vez construída e proposta uma causa social como sendo 

uma questão de interesse público, ficamos diante do desafio de 

conquistar a adesão de pessoas, grupos e instituições que possam 

defendê-la, ampliar sua condição pública e agir em cooperação 

para a busca de soluções efetivas. (HENRIQUES, 2013, p.31) 
 

A partir das práticas comunicativas, os atores sociais (participantes) que dão início 

ao processo de mobilização, passam a compartilhar do interesse público e mesmo que em 

graus de envolvimento e compromisso variados, juntam seus esforços para alcançá-los. 

 
A participação, em um processo de mobilização social, é ao 

mesmo tempo meta e meio. Por isso, não podemos falar da 

participação apenas como pressuposto, como condição 

intrínseca e essencial de um processo de mobilização. Ela de fato 

o é. (TORO; WERNECK, 1997, p.26)  

 

Desse modo, as estratégias comunicativas se tornam responsáveis por: viabilizar 

a causa, torná-la reconhecida socialmente; consolidar a imagem da organização perante a 

sociedade; adequar e estruturar a mensagem da instituição para que ela possa ser replicada 

e multiplicada, e estimular o indivíduo a contribuir, reforçando o sentimento de 

coletividade. Ações necessárias para estabelecer o processo de mobilização social. 

 
Estratégias de comunicação para o Terceiro Setor possibilitam a 

busca por um espaço na mente de beneficiados, doadores, 

parceiros, financiadores de projetos e sociedade em geral, 

formando um laço de transparência e confiança. (KUNSCH, 

2003, p.159) 
 

Há ainda, um caráter educativo e de aprendizado nas práticas que se desenrolam 

no ato de participar dos movimentos sociais e ações coletivas, tanto para os membros da 

sociedade civil, quanto para os órgãos públicos - quando há negociações, diálogos ou 

confrontos - que possibilita aos envolvidos, promover mudanças sociais profundas em 

suas comunidades. 

Atuando em redes, constroem ações coletivas que agem como 

resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. Constituem e 

desenvolvem o chamado empowerment de atores da sociedade 

civil organizada à medida que criam sujeitos sociais para essa 

atuação em rede. [...] Ao realizar essas ações, projetam em seus 

participantes sentimentos de pertencimento social. Aqueles que 
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eram excluídos passam a se sentir incluídos em algum tipo de 

ação de um grupo ativo. (GOHN, 2011, p.336) 
 

A partir da comunicação, a mobilização social e a participação social, se tornam 

elementos inerentes ao processo de construção de uma organização do Terceiro Setor, 

assumindo o papel estratégico e central na democratização da informação e nas relações 

sociais, com o objetivo de intervenção crítica e consciente na comunidade. 

 

Pastoral da Criança 

 

A Pastoral da Criança, organismo de Ação Social da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), é reconhecida como uma das mais importantes organizações 

do Terceiro Setor no mundo, dentro da sua área de atuação: o trabalho em programas 

voltados ao desenvolvimento integral das crianças, do ventre materno aos seis anos de 

idade.  

 

A organização sem fins lucrativos, fundada em 1983, na cidade de Florestópolis, 

no Paraná, pela médica pediatra e sanitarista Dra. Zilda Arns Neumann e pelo então 

Arcebispo de Londrina, hoje cardeal emérito, Dom Geraldo Majella Agnelo, tem como 

missão a busca pela vida em abundância, de acordo com o Evangelho de João 10,10 5: 

“Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham com abundância”. 

 

Dra. Zilda Arns Neumann 

 

Nascida em Forquilhinha (SC), no dia em 25 de agosto de 1934, Zilda Arns 

Neumann viveu para defender e promover as crianças, gestantes e idosos e construir uma 

sociedade mais justa e fraterna.  

 

A médica deixou sua marca no Brasil, ao fundar e coordenar a Pastoral da Criança 

e a criar, em 2004, a Pastoral da Pessoa Idosa. Baseando-se no milagre da multiplicação 

dos peixes e dos pães, narrado pelo Evangelho de João (Jo 6,1-15), ela desenvolveu a 

metodologia comunitária de multiplicação do conhecimento e da solidariedade entre as 

famílias mais pobres. Aliando sempre em seu trabalho, o conhecimento científico às 

práticas populares. 

                                                 
5 Evangelho de João. Fonte: Bíblia. Português. Bíblia Sagrada: contendo o antigo e o novo testamento. 
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Zilda Arns faleceu no dia 12 de janeiro de 2010, durante o terremoto que devastou 

o Haiti. No mesmo dia, ela discursou sobre como salvar vidas por meio de medidas 

simples, educativas e preventivas. 

 

Por sua atuação, ela recebeu o título de Cidadã Honorária de 11 estados e 37 

municípios brasileiros, 3 indicações ao prêmio Nobel, 19 prêmios, nacionais e 

internacionais, e dezenas de homenagens pelo trabalho realizado na Pastoral da Criança. 

 

Funcionamento da Pastoral da Criança 

 

A instituição alicerça sua atuação na organização da comunidade e no trabalho 

junto às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio da ação voluntária de líderes 

comunitários, capacitados em um conjunto de práticas educativas simples, baratas e 

facilmente replicáveis, focadas nos cuidados com a gestação, com a criança e em ações 

básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania, com o propósito de combater a 

mortalidade materno-infantil evitável, a obesidade e a desnutrição.  

 

As atividades acontecem no contexto familiar e comunitário, por meio de uma 

rede de mais de 160 mil voluntários, dos quais 90 mil são líderes capacitados pela Pastoral 

da Criança, aptos a contribuir para que as comunidades em que vivem e atuam, realizem 

sua própria transformação. 

 

A Pastoral da Criança se organiza de forma hierárquica nas comunidades, com 

base na estrutura da Igreja Católica. Sua divisão (do menor para o maior) se dá em: ramo 

(paróquia), setor (diocese), estado e país (coordenação nacional). Em todos estão 

presentes equipes de coordenação e conselho, com normas e estruturação determinadas 

pelo Regimento Interno, aprovado em Assembleia Geral. 

 

A coordenação nacional, localizada em Curitiba (PR), acompanha o trabalho dos 

líderes por meio da  FABS (Folha de Acompanhamento e Avaliação Mensal das Ações 

Básicas de Saúde e Educação na Comunidade), ferramenta em que são registrados os 

dados de todas as gestantes e crianças assistidas na comunidade. O documento é enviado 

a sede nacional e incluído no Sistema de Informação digital, que pode ser acessado por 

todos os envolvidos. 
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Para cumprir sua missão, a Pastoral da Criança conta com o apoio financeiro de 

diversos colaboradores, entre eles: o convênio firmado com o Ministério da Saúde em 

1987, parcerias locais com governos estaduais e municipais e recursos provindos de 

doações de pessoas físicas e jurídicas. 

 

Atualmente, a organização acompanha 960.862 crianças menores de seis anos 

completos (10,15% do total de crianças em situação de pobreza no Brasil), 55.934 

gestantes, em 30.201 comunidades, de 3.541 municípios brasileiros.6 

 

A união de esforço das várias instâncias e a dedicação dos voluntários, permite 

que a Pastoral da Criança acompanhe com qualidade as famílias, por um baixo custo por 

criança, apurado em 2016, no valor de R$2,30 mensal.7 

 

Além do Brasil, a Pastoral da Criança está presente em mais 11 países da África, 

Ásia, América Latina e Caribe. 

 

As Práticas Comunicativas da Pastoral da Criança e seu Poder de Transformação 

 

Considerando os distintos projetos e objetivos8 da organização no decorrer dos 

anos, é perceptível que a função mobilizadora e pedagógica desempenhada pela Pastoral 

da Criança se dá a partir de suas práticas comunicativas. 

 

Fundamentadas na figura pública da Dra. Zilda Arns, em sua metodologia simples 

e nos princípios cristãos, aos quais a organização está vinculada, a Pastoral da Crianças 

desenvolveu suas práticas comunicativas com base nas estratégias de memória 

organizacional e na linguagem emancipatória, que resultaram na criação de imaginário 

capaz de estimular e desencadear ações coletivas. De acordo com o que é apresentado por 

                                                 
6 Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Criança. Relatório Extrato de Indicadores. Abrangência: Brasil. 
7 Todas as demonstrações contábeis e os relatórios dos auditores independentes, do Conselho Econômico e do Conselho 

Fiscal estão disponíveis no Portal da Transparência e no site da Pastoral da Criança. Disponível em: < 

wiki.pastoraldacrianca.org.br/PortalTransparencia>. Acessado em 10 de junho de 2017. 
8 Inicialmente, a Pastoral da Criança tinha como objetivo reduzir a mortalidade infantil. Em seu primeiro ano de atuação, 

a organização conseguiu reduzir o índice de morte de crianças em Florestópolis (PR), de 127 para 28 a cada mil 

nascimentos. Conforme seu propósito foi sendo atingindo, a Pastoral da Criança começou a atuar em outras cidades e 

junto as novas descobertas científicas, passou a agir em prol de novas causas, como: saúde pública e na luta contra a 

obesidade infantil. 
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Henriques (2010), a mobilização social: “Provê o compartilhamento de um imaginário 

que se torna fundamental para convocar outros sujeitos a participação e para manter a 

motivação do grupo em torno da causa”. (HENRIQUES, 2010, p.99) 

 

Por meio da memória organizacional, a Pastoral da Criança recorda e transmite 

sua tradição, valores e história. Visto que essa estratégia, conforme exposto por Cruz 

(2014), se relaciona as experiências vividas, aos costumes, as tradições coletivas e aos 

conhecimentos já obtidos, com o objetivo de registrar, preservar e relembrar a história da 

organização. Além de desenvolver o senso de pertencimento e a identidade do grupo de 

voluntários em atuação hoje. 

 
Projetos de memória organizacional concretizam a trajetória da 

instituição para seus diversos públicos de relacionamento, gerando 

conhecimento, ao mesmo tempo em que reforçam vínculos emocionais. 

[...] É uma fonte poderosa de recursos para nutrir a cultura da 

organização com elementos da sua própria história, contribuindo para a 

gestão de relacionamentos com todos os públicos. (CRUZ, 2014, p.184) 
 

 
                  FIGURA 1                                                                            FIGURA 2 

 

A Figura 1, apresenta a área dedicada no site da Pastoral da Criança, a sua 

fundadora. No portal, é possível acessar a biografia completa de Zilda Arns Neumann, 

fotos, vídeos, notícias, registros do evento “Celebração Dra. Zilda”, realizado em 2015, 

em louvor aos 5 anos de seu falecimento, a moção de apoio criada para a abertura do 

processo de beatificação da médica e homenagens já realizadas. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

A Figura 2, recorte do Guia do Líder 2015, exibe o texto criado por Arns para a 

versão do ano de 2000, do mesmo material. As mensagens da fundadora também estão 

presentes em outros materiais educativos, como: Guia do Líder 2007 e o livro Brinquedos 

e Brincadeiras. É possível encontrar menções a médica em todo site da organização. 

 
A formalização do conteúdo coletado num projeto de memória 

organizacional pode se traduzir em vários produtos: eventos, campanhas 

internas e externas, memória oral, museus empresariais, documentários 

[...] ações de assessoria de imprensa, publicações e exposições 

itinerantes. (CRUZ, 2014, p.183) 
 

Um dos maiores exemplos do uso da memória organizacional pela Pastoral da 

Criança, é a criação do Museu da Vida, em 2014. O espaço cultural, localizado em 

Curitiba (PR), foi desenvolvido para que toda a população tenha acesso as informações 

compartilhadas pela organização e possui como eixo central, a experiência da Pastoral da 

Criança em seus mais de 30 anos de atuação. O local também conta com o “Memorial 

Dra. Zilda” (Figura 3), no qual é possível relembrar a missão da  fundadora. 

 

 

FIGURA 3 

 

O poder de mobilização da organização também ocorre no processo de formação 

e capacitação da mão de obra, que visa o engajamento do participante para a criação de 

uma base sólida, capaz de gerir as ações dentro de sua própria comunidade. Isto é, 

promove a emancipação e a constituição de sujeitos coletivos, capazes e capacitados para 

participar da construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 
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Nesse aspecto, é preciso ressaltar a importância da linguagem utilizada pela 

organização. Em todos os seus canais e materiais a Pastoral da Criança torna acessível 

aos voluntários e a população informações científicas disponibilizadas por seus parceiros 

e publicadas em pesquisas ou estudos, com o propósito de efetivá-las, em outras palavras, 

fazê-las capazes de circular nas comunidades e de provocar novos conhecimentos e 

hábitos.  

 

Tal linguagem pode ser vista no exemplo a seguir (figura 4), retirado do Guia do 

Líder 2015: 

 

 
FIGURA 4 

 

Desse forma, as práticas são assimiladas e recriadas no âmbito social, imprimindo 

perfis pedagógicos à prática dos voluntários, por intermédio da linguagem escrita 

(Materiais educativos9, Revista da Pastoral da Criança 10 e outros), radiofônica (Programa 

de rádio Viva a Vida11) e audiovisual (Programa de TV da Pastoral da Criança12 e Vídeo 

                                                 
9 Guia do líder, Caderno do líder, 10 mandamentos para a paz na família e Cartelas laços de amor. Materiais disponíveis 

no site da organização: https://www.pastoraldacrianca.org.br/sou-da-pastoral-da-crianca 
10 A Revista da Pastoral da Criança tem uma tiragem de 130 mil exemplares e é distribuída para todos os líderes do 

Brasil. As 9 edições publicadas podem ser acessadas em: https://www.pastoraldacrianca.org.br/revista-pastoral-da-

crianca 
11 Distribuído em mais de 1.400 rádios, o programa Viva a Vida foi criado em 1990. 

https://www.pastoraldacrianca.org.br/radio 
12 Produzido mensalmente pela Associação Evangelizar é preciso, o Programa de TV da Pastoral da Criança está em 

seu 8º episódio e é veiculado pela Rede Evangelizar em todo o país. https://www.pastoraldacrianca.org.br/programa-

de-tv-da-pastoral-da-crianca 

https://www.pastoraldacrianca.org.br/sou-da-pastoral-da-crianca
https://www.pastoraldacrianca.org.br/revista-pastoral-da-crianca
https://www.pastoraldacrianca.org.br/revista-pastoral-da-crianca
https://www.pastoraldacrianca.org.br/radio
https://www.pastoraldacrianca.org.br/programa-de-tv-da-pastoral-da-crianca
https://www.pastoraldacrianca.org.br/programa-de-tv-da-pastoral-da-crianca
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Mensagem da Irmã Veneranda13), veiculada na grande mídia e em meios de comunicação 

populares e alternativos, a organização favorece, segundo Peruzzo (2009), a emancipação 

humana e contribui para a melhoria das condições de existência dos indivíduos. 

[...]Visa exercitar a liberdade de expressão, oferecer conteúdo 

diferenciados, servir de instrumentos de conscientização e, assim, 

democratizar a informação e o acesso da população aos meios de 

comunicação, de modo a contribuir para a transformação social. 

(PERUZZO, 2009, p.132) 

 

  Tais estratégias, também possibilitaram a concretização de interesses públicos, 

favorecendo o desenvolvimento de um trabalho em conjunto com o Estado, vinculado as 

carências da comunidade. Modo pelo qual, a causa da organização passa a abranger 

também o fortalecimento de políticas públicas que assegurem os direitos dos cidadãos, 

principalmente das crianças, e a criação de espaços para os grupos em situação de 

vulnerabilidade poderem se manifestar. 

 

Desse modo, afirmam-se as práticas comunicativas e a mobilização social de 

cunho emancipatório da Pastoral da Criança, como eixo entre a racionalização do 

processo e o trabalho da organização na sociedade, que se articula e possibilita a 

participação popular como elemento estratégico para a formação de um novo modelo de 

vida, iniciado a partir das pequenas mudanças geradas pelos líderes nas comunidades. 

 

Considerações Finais 

 

A construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária é objetivo de 

diversos grupos, que se unem em prol de uma causa comum, na busca pela cidadania 

plena. Nesse sentido, é inquestionável o papel das organizações do Terceiro Setor. 

 

A mobilização social, a partir de uma causa de interesse público, é parte 

constituinte de tais organizações e age também, como elemento de coesão e continuidade. 

Isto é, a mobilização é a chave de sucesso do Terceiro Setor. 

 

                                                 
13 Produzido pela Associação Evangelizar é Preciso, o Vídeo Mensagem da Irmã Veneranda, é uma reflexão sobre o 

Evangelho de domingo, para os membros da Pastoral da Criança e está disponível no canal do Youtube da organização: 

https://www.youtube.com/user/comunicpacri 

 
 

https://www.youtube.com/user/comunicpacri
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Contudo,  para ser atingida, é necessário que a causa da organização seja divulgada 

- forma pela qual se torna possível angariar recursos humanos e financeiros que 

concretizem as ações propostas pelas instituições. Nesse aspecto, se torna evidente a 

magnitude das práticas comunicativas no processo de mobilização. 

 

A Pastoral da Criança se destaca, por meio da elaboração de um discurso 

emancipatório, fácil de ser compreendido, disseminado, que atende as necessidades das 

camadas mais pobres e vulneráveis da população e possibilita aos sujeitos, se tornarem 

atores do processo de transformação social dos locais em que vivem. Tal estratégia 

cumpre também, o papel social da comunicação, que precisa ser clara e democrática. 

 

Dessa perspectiva, concluímos que a comunicação é fundamental para a 

concretização das ações da Pastoral da Criança. Do processo de engajamento, por meio 

da mobilização social, perpassando pelo teor emancipatório dos materiais educativos, a 

criação de uma identidade comum, que favorece o sentimento de união e 

representatividade, até chegar a imagem organizacional fundamentada  na  Dra. Zilda 

Arns, que acima de tudo, serve como um exemplo a ser seguido e como ferramenta de 

motivação para os voluntários. 
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