
em Notícias

ENTREVISTA:
Como fazer o seu 

abaixo-assinado ser “ouvido” 
pelas autoridades? 

INTERNACIONAL: 
Campanha “Salve o Ralph” 

reúne 3,2 milhões de apoiadores 
em três países

VITÓRIA:
Após abaixo-assinado, aluna 
surda garante acessibilidade 
em site de cursinhos

REPORTAGEM: 
“Se em você arde o desejo de 
lutar por uma causa, nada nem 
ninguém te fará parar”

Ano 2 - Nº 3 - Julho a dezembro de 2021

chega ao Brasil em defesa dos direitos LGBTQIA+

“Fora das Margens”



04.
Expediente 

05.
Carta ao leitor 

06. Editorial
Não é privilégio! O direito de 
existir deve ser de todos e 
para todos

08. Vitória
Após lançar abaixo-assinado, 
aluna surda consegue vitória 
e garante acessibilidade em 
plataforma de cursinhos

14. Entrevista
Como fazer o seu 
abaixo-assinado ser “ouvido” 
pelas autoridades? 

18. Capa
Programa “Fora das Margens” 
chega ao Brasil e ajuda a 
levantar pautas em defesa 
dos direitos LGBTQIA+  

24. Reportagem 
“Se em você arde o desejo 
de lutar por uma causa, nada 
nem ninguém te fará parar”

30. Internacional
Campanha “Salve o Ralph” 
reúne 3,2 milhões de 
apoiadores em três países

34. Artigo
Pra gente não funciona! Uma 
lei que precisa mudar

36. Dica
Como criar um abaixo-assinado 
com chances de sucesso? 

38. 
Para se engajar 

Sumário



5 Revista Semestral | Change.org Brasil em Notícias 
Ano 2 - Nº 2 - Janeiro a junho de 2021

 Carta ao leitor www.changebrasil.org

4 Change.org Brasil em Notícias | Revista Semestral
Ano 2 - Nº 3 - Julho a dezembro de 2021

Expediente www.change.org

Conselho administrativo

Susana Fernández Garrido 
Presidente 

Monica Souza 
Diretora Executiva

Conselho Fiscal

Josete Silva

Ficha técnica 
da Change.org Brasil 

Monica Souza 
Diretora Executiva 

Arthur Assunção 
Estagiário de Campanhas 

Débora Pinho 
Coordenadora de Campanhas

Mainary Nascimento 
Coordenadora de Comunicação

Marcelo Ferraz 
Especialista em Campanhas

Nicole Bianca 
Estagiária administrativa 

Change.org Brasil
(+55 11) 3814-8033

contato@changebrasil.org

http://www.change.org

http://www.changebrasil.org

facebook.com/change.orgbrasil

twitter.com/change_br

instagram.com/changeorg_br

youtube.com/changeorgbrasil

tiktok.com/@changeorg_br

Expediente

Monica Souza
Diretora

Mainary Nascimento 
MTB: 64796SP
Jornalista responsável

Denise Fragoso
Projeto gráfico e diagramação

É com muita satisfação que trago a vocês a terceira edição da revista “Change.org Brasil em 
Notícias”, com os destaques da plataforma no período de janeiro a junho de 2021. Aqui, você vai 
encontrar um conteúdo de qualidade sobre o mundo e a força do webativismo. 

Em meio a mais de 10 mil histórias que recebemos apenas neste semestre, em nossa plataforma, 
selecionamos algumas muito especiais para serem compartilhadas nesta edição. Outras tantas, 
igualmente importantes, seguem tratadas com muito carinho por nossa equipe.  

Esperamos que, em meio a tempos tão difíceis, os personagens da vida real que apresentamos 
aqui possam inspirar a cada um de vocês a não desistirem da causa que os move todos os dias. 
Neste semestre, alcançamos uma marca que mostra o quanto a luta para mudar o mundo vale a pena: 
atingimos e superamos o total de 1.000 petições vitoriosas! 

Ao longo desta leitura, você vai ver como o ativismo digital segue cada vez mais provando o seu 
valor e importância para a democracia. De estudantes a profissionais, mães a ativistas, organizações 
a pequenos grupos, todos são bem-vindos neste espaço livre e democrático para erguer suas vozes e 
fazer valer o seu direito à cidadania. 

Assim como nas duas primeiras edições da “Change.org Brasil em Notícias”, mais uma vez 
apresentamos reportagens sobre campanhas que conquistaram o tão sonhado final feliz ou que seguem 
mobilizando gente e provocando forte debate e impacto na sociedade. 

Ainda nesta edição, você poderá conferir a matéria especial “Como fazer o seu abaixo-assinado ser 
‘ouvido’ pelas autoridades?” e tirar todas as dúvidas sobre como levar suas campanhas mais longe e 
torná-las mais efetivas e próximas da almejada vitória. 

Também voltamos a apresentar a seção “Dica”, com um tutorial bem simples sobre a criação de uma 
petição online com chances de sucesso. E ao final, em “Para se engajar agora”, não deixe de conferir 
mobilizações que estão ativas e esperando pelo seu apoio. 

Como sempre, é uma grande emoção poder dividir com vocês um pouquinho do que nossa missão e 
nossos queridos usuários nos permitiram alcançar no último semestre. Desejo, do fundo do coração, que 
curta muito a leitura. Obrigada por confiar na Change.org e a ajudar tantas pessoas a vencerem suas 
batalhas por meio da união de forças. Até breve!

Querida leitora e querido 
leitor, estimados usuários da 
Change.org Brasil, 

Monica Souza, diretora-executiva da Change.org Brasil.   

https://www.change.org/
https://www.change.org/
https://changebrasil.org/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://twitter.com/change_br
http://instagram.com/changeorg_br
https://www.youtube.com/changeorgbrasil
tiktok.com/@changeorg_br
tiktok.com/@changeorg_br
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/07/de-luta-contra-racismo-a-desmatamento-ativismo-digital-atinge-resultados-no-pais.shtml


Você tem qualificação, mas mesmo assim suas chances de 
conseguir um emprego são menores. Você precisa de um atendi-
mento de saúde adequado, mas não há nenhum ambulatório ou 
profissionais especializados na sua cidade. Os habitantes do seu 
país vivem, em média, 75 anos, mas você vai superar as estatís-
ticas se passar dos 35. Seus amigos saem à noite, circulam em 
todos os ambientes, andam livremente nas ruas, mas você, não. 

Você não tem os mesmos direitos que os outros cidadãos. Sua 
realidade é diferente. Você precisa recorrer a empregos informais, 
como a prostituição, porque são os únicos que te aceitam. Você 
arrisca sua saúde fazendo terapias hormonais sem apoio médico. 
Você teme sair às ruas e frequentar determinados lugares porque 
pode sofrer perseguição, ameaça, agressão. Você sente medo de 
expressar o seu amor em público ou vestir-se como gostaria.

Esta, em geral, é a realidade vivida por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 
travestis, queers, intersexos, assexuais e outros integrantes da comunidade LGB-
TQIA+ no Brasil. O país é um dos mais perigosos e intolerantes do mundo para 
aqueles e aquelas que não se identificam com o gênero que nasceram, que amam 
alguém do mesmo sexo, ou, ainda, que possuem qualquer outra variação de gêne-
ro ou orientação sexual diferente da maioria.

Para esse grupo, viver é um ato de resistência que passa, todos os dias, pela 
decisão de lutar ou ser deixado à margem. Na maior nação da América Latina, o 
ativismo LGBTQIA+ é uma questão de sobrevivência, uma luta pelo direito funda-
mental de ser, existir e de amar. 

Falta ao Brasil leis específicas, como cotas trans nos concursos públicos e no 
setor privado, que garantam a inclusão e protejam a existência desses cidadãos e 
cidadãs. O país precisa, urgentemente, parar de largar pessoas à margem apenas 
por elas serem quem são. 

O Brasil também carece de iniciativas que façam não apenas leis saírem do 
papel, mas funcionarem de maneira efetiva e prática na vida dessas pessoas. Elas 
precisam estar no centro das discussões políticas, na construção de ações e pau-
tando o debate.  

Nações mundo afora estão “anos-luz” à frente do Brasil nesta causa. A Argen-
tina, por exemplo, aprovou em setembro do ano passado um decreto presidencial 
determinando que pelo menos 1% de todos os cargos e contratos na administra-
ção pública sejam destinados a travestis, transexuais e transgêneros. Em julho 
deste ano, o país vizinho também passou a permitir o registro de pessoas não-
-binárias no documento de identidade. Enquanto no Brasil, pessoas trans ainda 
lutam para ter seu nome social respeitado e impresso nos documentos. 

Diante dessa realidade, a Change.org se uniu ao Instituto Brasileiro de Trans-
masculinidades, o Ibrat, e trouxe ao Brasil, no primeiro trimestre de 2021, um pro-
grama em defesa dos direitos LGBTQIA+. No decorrer do projeto, o ativismo digi-
tal somou-se aos esforços dessa comunidade, ajudando a elevar as vozes de seus 
membros por meio de quase 80 petições, que engajaram mais de meio milhão de 
apoiadores em todas as regiões do país. 

Pautas urgentes, nas áreas da saúde, cultura, emprego e outras, foram e con-
tinuam sendo levantadas a partir deste movimento criado em prol dos direitos 
LGBTQIA+. Em um momento difícil de pandemia, o ativismo digital estendeu suas 
ferramentas para ouvir e amplificar as demandas dessa comunidade e levá-las até 
os tomadores de decisão. 

As campanhas criadas no projeto escancaram o quanto a causa precisa do 
apoio da sociedade e de ações imediatas dos governos, da Justiça e do Poder 
Legislativo. A bandeira colorida que essas pessoas erguem e abraçam com tanto 
orgulho não pode ser confundida com nada que não seja a luta por direitos essen-
ciais. Quando o que está em jogo é a existência, não há que se falar em privilégio. 
O direito de existir deve ser de todos e para todos. 

Não é privilégio!

deve ser de todos 
e para todos

O direito de 

existir

Imagem de SatyaPrem por Pixabay 
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https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-trans-no-mercado-de-trabalho
https://www.change.org/p/1-5-de-cota-de-trabalhadores-trans-e-travestis-na-natura
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-do-nome-social-nas-carteiras-de-trabalho-e-de-habilita%C3%A7%C3%A3o
https://direitoslgbtqia.changebrasil.org/
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Foram nove meses de mobilização e mais de 
80 mil assinaturas coletadas em um abaixo-assi-
nado para que as pessoas surdas conquistassem 
o direito de estudar em uma das maiores empresas 
de educação digital do Brasil, a Descomplica. Após 
pressão da equipe da Change.org, site que hospe-
dou o abaixo-assinado criado pela estudante surda 
Maria Clara Rosa Meier, a empresa se manifestou e 
começou a colocar legendas em suas videoaulas. 

Maria Clara, que é surda profunda bilateral ora-
lizada, recorreu à Change.org para lançar a cam-
panha depois de ter comprado um pacote do cur-
sinho online e se deparar com a falta de legendas 
e intérpretes nos vídeos. Era setembro de 2020 
quando ela iniciou a mobilização, que no mês de 
junho se tornou uma vitória na luta dos direitos das 
pessoas surdas.

“Eu tenho o implante coclear, que já quase não 
uso mais por não gostar, mas este aparelho auditi-

vo ainda não é o suficiente. A minha forma de ouvir 
não é 100% igual a dos ouvintes, pois acabo tenho 
mais dificuldade de captar alguns sons. O que me-
lhoraria isso seria o uso da legenda [nos vídeos], 
que a Descomplica não oferece”, narrou a estudan-
te, de 18 anos, no momento em que iniciou a peti-
ção online, ainda no ano passado.  

Auxiliada pela equipe da Change.org, que atua 
nos “bastidores” para levar as reivindicações le-
vantadas nos abaixo-assinados até as empresas ou 
políticos e autoridades capazes de atendê-las, a es-
tudante e seus apoiadores promoveram, ainda em 
outubro do ano passado, uma ação de pressão nas 
redes sociais da empresa de cursinhos. O objetivo  
era chamar a atenção para a causa. Na ocasião, a 
Descomplica ainda não havia se manifestado. 

Em seguida, procurada diretamente pela 
Change.org, a empresa que oferece aulas prepa-
ratórias para o vestibular e Enem respondeu po-

Mais de 80 mil pessoas assinaram petição criada pela jovem Maria 
Clara; graças à mobilização, o site de estudos “Descomplica” começou 
a colocar legendas em suas videoaulas

Por: Mainary Nascimento

Após lançar 
abaixo-assinado, 
aluna surda 
consegue vitória 
e garante acessibilidade 
em plataforma de 
cursinhos

A estudante Maria Clara e seu abaixo-assinado vitorioso (Foto: Arquivo pessoal)

sitivamente. “Estamos 100% de acordo com essa 
reivindicação levantada. A acessibilidade é uma 
questão que precisa estar sempre em pauta em 
todos os espaços”, disse a Descomplica, ainda em 
outubro. “Acreditamos que a educação precisa 
ser acessível para todos e, por isso, agradecemos 
do fundo do coração por se mobilizarem e nos 
fazerem olhar mais atentamente para essa ques-
tão”, completou. 

Na época, a Descomplica também informou 
que iniciaria um plano de adequação, priorizando 
junto às suas equipes de produto e tecnologia o 
desenvolvimento de legendas para os vídeos. Em 
novo contato realizado pelos especialistas em 

campanhas da Change.org, no mês de junho, a em-
presa respondeu que já havia começado a legendar 
os vídeos das aulas. 

“A história de Maria Clara me tocou desde o 
primeiro momento, vi ali um grande potencial e 
uma luta que não poderia acabar sem um final feliz. 
A iniciativa da criadora da petição representa tam-
bém a voz de todas as pessoas com deficiência au-
ditiva que precisam de acesso e respeito”, comenta 
Marcelo Ferraz, especialista da Change.org que 
atuou diretamente na mobilização. “Valorizo muito 
quando empresas entendem e se comprometem a 
mudar por um bem maior. Ponto para a acessibili-
dade. Ponto para o ativismo digital”, completa.

https://www.change.org/p/queremos-acessibilidade-para-surdos-na-plataforma-descomplica
https://www.change.org/p/queremos-acessibilidade-para-surdos-na-plataforma-descomplica
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A históriA de MAriA ClArA 
Me toCou desde o priMeiro 
MoMento”

O processo de inserção de legendas nos vídeos 
ainda levará algum tempo para estar 100% finaliza-
do, porém, Maria Clara já reconhece e celebra a vi-
tória conquistada. “Foram mais de 80 mil assinatu-
ras e pressão nas redes sociais. Nosso objetivo foi 
alcançado!”, comemorou a estudante. “Agradeço a 
todo mundo que assinou, vocês foram essenciais. 
Infelizmente, o processo foi demorado, mas conse-
guimos esse direito, isso que importa!”, completou 
na mensagem de declaração de vitória postada na 
página do abaixo-assinado online. 

O passo a passo 
da vitória

Em entrevista à “Change.org Brasil em Notícias”, 
Maria Clara conta que já havia tentado chamar a 
atenção do site de cursinhos postando hashtags no 
Instagram com o pedido de legendas ou intérpretes. 
As mensagens eram lidas, mas não respondidas. Sem 
sucesso e sem ter mais a quem recorrer, a jovem deci-
diu lançar o abaixo-assinado. A intenção era mostrar 
que muitas pessoas tinham a mesma necessidade ou 
apoiavam o pedido por acessibilidade. 

“É importante para mostrar que nós surdos 
estamos aqui e queremos o que é nosso por direi-
to. Merecemos tanto quanto um ouvinte o acesso 
de assistir uma simples aula. Independente de ser 
um estudo público ou privado, a gente merece e 
deve estar presente em todos os espaços. Conse-
guir isso representa a acessibilidade que devemos 
e queremos ter em todos os lugares”, comenta a 
estudante sobre o que a vitória representa na luta 
pela inclusão.

Apesar de já ter assinado várias petições na in-
ternet, Maria Clara nunca havia criado uma. A expe-
riência positiva fez com que ela passasse a acreditar 
mais na efetividade da ferramenta. A jovem passou 
a considerar os abaixo-assinados como um passo a 
caminho da conquista de uma “enorme visibilidade”, 

o que, em sua opinião, ajuda a alcançar o objetivo. 
“Sou grata pelo apoio da Change.org e das 80 mil 
pessoas que se disponibilizaram a assinar”. 

sou grAtA pelo Apoio 
dA ChAnge.org e dAs 
80 Mil pessoAs que se 
disponibilizArAM A AssinAr”

A primeira experiência no ativismo digital, via 
petição, reforçou o desejo da jovem de atuar poli-
ticamente em prol das causas que acredita. A con-
quista fez com que a estudante se tornasse uma 
inspiração e uma voz representativa da luta das 
pessoas com deficiência. Além de virar notícia na 
imprensa, Maria Clara foi convidada para fazer a 
abertura da primeira audiência pública da Comis-
são dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 
Niterói, de 2021.

“Verba é o que não falta para acabar com 
essa segregação com os surdos e sim a falta de 
uma educação e conscientização para todos os 
brasileiros”, discursou na audiência. “Outro ponto 
que eu gostaria de destacar aqui é que a educa-
ção inclusiva também ensina a lidar com a con-
vivência da diferença. As pessoas não são iguais 
e propagar esse discurso de igualdade é apagar 
as diferenças e se acomodar em uma falsa bolha”, 
ressaltou em sua fala. 

As pessoAs não são iguAis 
e propAgAr esse disCurso 
de iguAldAde é ApAgAr As 
diferençAs e se ACoModAr eM 
uMA fAlsA bolhA”

O momento em que discursou foi definido como 
“histórico” pelos presentes. “Foi gratificante poder 
abrir essa audiência e saber que isso se deu graças 
à visibilidade que consegui ter com o meu Instagram 
e com a petição na Change.org”, afirma a jovem. 

No Instagram, a estudante mantém o perfil 
@surdez.politica, no qual posta conteúdos com o 
intuito de acabar com a ignorância das pessoas 
sobre a comunidade surda. Na página, faz publica-

Na Câmara Municipal de Niterói, a jovem falou sobre educação inclusiva (Foto: Arquivo pessoal)

https://www.instagram.com/surdez.politica/?hl=pt-br
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Para lembrar: outra 
vitória da acessibilidade

Campanhas pelos direitos das pessoas com 
deficiência sempre engajam um grande público 
na plataforma Change.org. No ano de 2019, outra 
importante vitória foi conquistada pela comunida-
de surda a partir de uma petição lançada no site e 
apoiada pela equipe. 

O sonho de uma família, com pais surdos e fi-
lhas ouvintes, foi realizado depois de uma vitória 
em um abaixo-assinado que cobrava por recursos 
de acessibilidade nos cinemas. Mais de 152 mil 

pessoas assinaram a petição e, pressionadas pela 
Change.org, duas redes de cinema convidaram a 
família para uma sessão acessível do filme da Tur-
ma da Mônica. 

A história de Maria Clara te inspirou 
a lutar pelo que você acredita? Então, 
comece agora uma petição na Change.
org. É muito simples, um processo de 
apenas 5 passos! Confira um tutorial 
na seção “Dica”, na página 36.

ções com informações que visam tornar mais fácil 
o entendimento do público sobre a forma correta 
de lidar com outros grupos sociais. Além disso, 
espera com os posts alcançar pessoas que des-
pertem o interesse por estudar sobre o assunto e 
aprender Libras. 

Barreiras vencidas, 
lutas constantes  

Maria Clara segue com a expectativa alta pa-
ra fazer mais coisas em breve por essa causa. Ela 
conta, inclusive, que já está desenvolvendo alguns 
projetos. Para as pessoas que têm o desejo de lutar 
por algo, mas não se sentem capazes ou não acre-
ditam que pode dar certo, a estudante deixa uma 
dica: “estudar firmemente sobre o assunto”. 

“Quando saímos da ignorância, pode acabar 
sendo decepcionante enxergar o mundo na sua 

dura realidade, mas também pode ser libertador e 
te dar o gás suficiente para querer ao menos tentar 
acabar com a crueldade que existe em vários as-
pectos”, destaca a estudante. “E é tentando que a 
gente acaba conseguindo. Se não conseguir a vitó-
ria pela luta, conseguimos ao menos alguns aliados 
que com certeza irão se disponibilizar em pensar, 
montar e realizar algo maior junto com você. Ah e 
claro, muita terapia!”, finaliza a jovem estudante.

é tentAndo que A gente 
ACAbA Conseguindo”

O preconceito, a falta de informação e de pre-
paro das pessoas para lidar com os surdos foi al-
go que Maria Clara precisou enfrentar ao longo de 
seus estudos e que continua tendo que encarar no 
dia a dia. A estudante explica que o ensino brasilei-
ro é focado no método “ouvinista”, ou seja, pensado 
para os alunos ouvintes. Por não receber o ensino 
adequado, que deveria ter o apoio de Libras e de 
professores com especialização, enfrentou dificul-
dades. Além disso, ainda precisou encarar o desca-
so das escolas com os casos de bullying. 

“Acho que o bullying acabou sendo o principal 
fator no meio disso tudo, pois em vez de estudar, 
eu chorava, e acabou afetando minha autoesti-
ma também”, lembra. Em seu discurso na Câmara 
de Niterói, Maria Clara também falou sobre o as-
sunto, explicando que não culpa as crianças que 
apontaram o dedo para ela, mas sim os adultos 
que não tentam mudar a educação e unir pessoas 
com deficiência e pessoas sem deficiência em um 
mesmo ambiente. 

Apesar das dificuldades, Maria Clara conse-
guiu superá-las e passou no vestibular da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em julho, 
iniciou o curso de Letras, com ênfase em Libras. Na 
faculdade, considera que as coisas estão melhores, 
com professores, coordenadores, monitores e alu-
nos se disponibilizando a ajudá-la. Entretanto, em 
outros espaços sociais, como uma simples ida ao 
mercado, ainda sofre com a falta de acessibilidade. 

Maria Clara foi implantada com 1 ano e meio e 
largou o aparelho coclear aos 17 anos, Na ocasião, 
começou a estudar Libras e agora, na faculdade, 
visa ampliar sua fluência.    

Maria Clara começou recentemente a faculdade de 
Letras-Libras (Foto: Arquivo pessoal)

Família de pais surdos e filhas ouvintes assiste a filme com recursos de acessibilidade no cinema (Foto: Arquivo pessoal)

https://www.change.org/p/pelo-direito-das-pessoas-surdas-queremos-legenda-no-filme-turma-da-m%C3%B4nica-la%C3%A7os
https://www.change.org/p/pelo-direito-das-pessoas-surdas-queremos-legenda-no-filme-turma-da-m%C3%B4nica-la%C3%A7os
https://www.change.org/start-a-petition?source_location=homepage_large_button
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Centenas, milhares ou milhões de vozes unidas não 
podem ser silenciadas; descubra como tomadores de 
decisão recebem e respondem petições criadas na 
Change.org

Por: Mainary Nascimento

15 

Você abre o computador ou o celu-
lar, acessa a página da Change.org na 
internet, cria uma petição, compartilha 
nas redes sociais e convida os amigos 
para assinar. Mas e depois? Como dire-
cionar a demanda aos alvos corretos? 
Como encaminhar o pedido às autori-
dades, políticos ou empresas que po-
dem atendê-lo? O que fazer para obter 
uma resposta oficial dos tomadores de 
decisão e quem sabe construir ao lado 
deles uma saída para o problema?    

As petições online são um ins-
trumento legítimo por meio do qual 
milhões de pessoas, todos os dias, 
em todos os cantos do Brasil e em 
inúmeros países, exercem em algum 
nível seu papel cidadão. Elas funcio-
nam como um meio ativo para o for-
talecimento e construção da demo-
cracia. Em nove anos de atividades 
no Brasil, a maior plataforma de pe-
tições do mundo, a Change.org, já al-
cançou e superou a marca de mais de 
1.000 vitórias em abaixo-assinados.

Do total de 1.090 casos com final 
feliz, 143 se deram no primeiro semes-

tre deste ano. Esse resultado se deve, 
principalmente, a dois fatores: o inten-
so trabalho que a equipe da organiza-
ção desenvolve “nos bastidores” e a 
dedicação e o envolvimento dos pró-
prios criadores das campanhas, que 
não desistem delas até a vitória. Nem 
sempre é um caminho rápido, mas al-
gumas estratégias podem ajudar a 
guiar os peticionários na direção certa. 

E como quase tudo na vida em 
sociedade passa pela política, os to-
madores de decisão - do setor públi-
co ou privado - são parte fundamen-
tal neste processo. Então, se você já 
pensou em criar uma campanha na 
internet, unir apoiadores, levá-la às 
autoridades, receber uma resposta 
oficial delas e quem sabe ter o seu 
pedido atendido, veja o que os espe-
cialistas em campanhas da Change.
org Brasil, Débora Pinho e Marcelo 
Ferraz, têm a dizer sobre tudo isso.     

Coordenadora de campanhas, 
Débora tem oito anos de experiência 
na área de comunicação no Terceiro 
Setor e atua há quase 1 ano e meio na 

Débora fala à TV Senado sobre uma entrega de petição ao Congresso Nacional 
(Foto: Reprodução)

Como fazer o seu 
abaixo-assinado 
ser “ouvido” pelas 
autoridades? 

organização. Em seu trabalho diário, 
se diz guiada pela vontade de fazer 
parte das mudanças que estão acon-
tecendo no mundo. Já Marcelo está 
na equipe da Change.org desde 2019. 
Também formado em Comunicação, 
acredita que sua missão profissional 
se une ao seu grande sonho: um mun-
do justo e igual para todas as pesso-
as. A seguir, confira uma entrevista 
com ambos. 

 
Toda petição tem um tomador de de-
cisão, ou seja, uma pessoa, autorida-
de, empresa, enfim, alguém respon-
sável por resolver o problema apre-
sentado no abaixo-assinado. Cha-
mar atenção e sensibilizar este alvo 
é etapa fundamental para o suces-
so da campanha, mas esse processo 
não acontece sozinho apenas com a 
colocação do abaixo-assinado no ar. 
Diante disso, como fazer um abaixo-
-assinado ser “ouvido”?

 
Débora: O primeiro passo é escolher 
bem a pessoa que é responsável pe-

la sua demanda ao criar o abaixo-as-
sinado ou após, ao editá-lo. É necessá-
rio direcionar muito bem a sua campa-
nha a quem, de fato, poderá solucionar 
o que você está pedindo e colocar o 
e-mail dessa pessoa no painel de con-
trole do abaixo-assinado para que ela 
receba por e-mail um aviso de que a 
campanha foi criada e as metas de as-
sinaturas que estão sendo alcançadas. 
Depois disso, após receber as assina-
turas, é importante começar a pedir 
respostas para quem decide, tanto por 
e-mail quanto por telefone. Entre em 
contato com o gabinete, tente ao má-
ximo contatar essa pessoa, apresen-
tar o seu abaixo-assinado, pedir uma 
resposta e uma reunião para fazer a 
entrega das assinaturas da sua peti-
ção. Caso este caminho não seja efe-
tivo, busque pressionar quem decide 
através das redes sociais, o que cha-
mamos aqui de “bombing”, que é a es-
tratégia de atualizar o abaixo-assina-
do pedindo apoio a quem assinou  a 
sua campanha para que enviem men-
sagens nas redes sociais de quem de-
cide a sua demanda ou envie e-mails, 
pressionando, assim, junto com você. 
Além disso, conseguir que a imprensa 
divulgue e dê visibilidade à sua cam-
panha sempre ajuda muito, pois faz 
com que a pessoa que decide se sinta 
ainda mais pressionada a responder e 
dar atenção ao problema relatado na 
petição. A maior regra para se fazer 
ouvida ou ouvido é não desistir e fazer 
muito barulho até que a sua demanda 
seja atendida e encaminhada.

A MAior regrA pArA 
se fAzer ouvidA 
ou ouvido é não 
desistir” 

Débora, você comentou sobre inú-
meras estratégias para levar uma 

demanda ao conhecimento das au-
toridades ou responsáveis. Porém, 
muitas vezes o cidadão comum não 
sabe como dar encaminhamento a 
isso e nem como chegar a um polí-
tico, por exemplo. A Change.org for-
nece algum apoio neste processo? 
Como isso funciona?

 
D: Sim! A equipe de campanhas da 
Change.org está à disposição para 
apoiar as pessoas que criam petições 
na nossa plataforma, tirando dúvidas, 
dando dicas a partir da nossa experi-
ência e expertise. Nós entramos em 
contato diretamente com algumas 
pessoas semanalmente, mas também 
mantemos nossos canais de comuni-
cação abertos para atender quando 
somos solicitados, através de e-mail, 
WhatsApp e nossas redes sociais. 

O suporte da equipe consiste tam-
bém em ajudar a pessoa que cria a 
petição, fornecendo ideias e caminhos 
para receber mais apoio através de 
assinaturas, chegar em quem decide e 
ganhar mais visibilidade, fazendo com 
que a mobilização vá ainda mais longe 
e gere impacto real.

 
Marcelo, o “Relatório de Impacto 
2020” da Change.org mostra que, ao 

longo do ano passado, foram feitas 
12 entregas de abaixo-assinados a 
tomadores de decisão, com apoio da 
equipe da organização. Qual é a im-
portância desta ação e qual costuma 
ser a receptividade das autoridades 
ou políticos que acolhem essas assi-
naturas? Pode citar um ou mais ca-
sos em que essa atuação trouxe re-
sultados positivos à campanha? 

Marcelo: Entregar as assinaturas de 
um abaixo-assinado é uma forma in-
teressante e eficiente de “romper” as 
barreiras entre o mundo virtual e o 
mundo real. Através de uma entrega, 
a força das pessoas que criam peti-
ções se soma a centenas, milhares ou 
milhões que apoiam e valorizam a ini-
ciativa das campanhas por meio das 
assinaturas. O momento da entrega, 
além de formalizar a luta por mudan-
ça e demonstrar o impacto causado 
pela campanha, concede aos criado-
res de petição um momento junto à 
pessoa capaz de transformar seu pe-
dido em realidade. É nesse momento 
que confirmamos nossa maior mis-
são: empoderar a sociedade civil or-
ganizada a participar de todo e qual-
quer movimento por mudança no 
Brasil e no mundo.
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Marcelo acompanha de perto as petições 
criadas na Change.org (Foto: Arquivo 
pessoal)

Projeções pedindo justiça pelo menino Miguel foram feitas em São Paulo 
(Foto: Divulgação/Change.org)

entregAr As 
AssinAturAs de uM 
AbAixo-AssinAdo 
é uMA forMA 
interessAnte e 
efiCiente de ‘roMper’ 
As bArreirAs entre 
o Mundo virtuAl e o 
Mundo reAl”

A receptividade de quem toma 
as decisões tende a ser boa, pois 
tomamos o cuidado de apresentar 
essa proposta como uma chance de 
escutar uma demanda que talvez 
seja silenciosa e não vista com a ur-
gência que merece. Um exemplo re-
cente de entrega que garantiu força 
e apoio a uma campanha foi sobre a 
petição “  Defenda o Livro: Diga Não 
à Tributação”, na qual um senador 
recebeu as assinaturas e, posterior-
mente, a campanha foi abraçada pe-
la Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados. O objetivo desta pe-
tição é barrar a tributação de livros 
no Brasil, o que torna ainda mais di-
fícil o acesso à leitura. A petição já 
conta com mais de 1 milhão e 400 
mil assinaturas e segue aberta.

Quer saber mais sobre como 
o ativismo digital impacta 
a sociedade? Acesse o 
Relatório de Impacto 2020 da 
Change.org Brasil na seção 
“Publicações”, na página 
changebrasil.org

Ajude os livros a 
continuarem isentos de 
impostos no Brasil. 
Junte-se ao movimento 
em defesa do livro, 
assinando a petição no 
link http://change.org/
DefendaOLivro 

 
O fato de ser pressionado em um 
abaixo-assinado não significa que o 
tomador de decisão seja um “vilão”. 
A petição funciona até mesmo co-
mo um auxílio para que um político 
ou uma empresa tome conhecimen-
to das necessidades dos cidadãos e 
saiba como atendê-las. E assim, de 
forma conjunta, a democracia vai 
sendo aperfeiçoada. Pode explicar 
como a plataforma fornece espa-
ço para os tomadores de decisão? 

M: Nossa principal abordagem com 
tomadores de decisão é justamen-
te contra a narrativa do “vilão”, uma 
vez que buscamos o entendimento 
de que ouvir uma demanda da socie-
dade civil organizada e propor uma 
solução deve ser visto como uma 
grande oportunidade, e não amea-
ça. Com a democracia representati-
va, temos a oportunidade de votar e 
escolher representantes em nossas 

cidades, estados e país, porém, uma 
participação mais direta é possível 
e necessária. Ao receber um abai-
xo-assinado e tomar conhecimento 
das propostas, os tomadores de de-
cisão podem trabalhar em conjunto 
com aqueles que vivenciam de perto 
os problemas que levaram ao início 
de uma campanha por mudança. 

ouvir uMA deMAndA 
dA soCiedAde Civil 
orgAnizAdA e 
propor uMA solução 
deveM ser vistos 
CoMo uMA grAnde 
oportunidAde, e não 
AMeAçA”

Aos tomadores de decisão, a 
Change.org oferece a possibilidade 
de respostas oficiais, garantindo a 
transparência e tornando todos os 
passos de uma campanha via peti-
ção claros para todos, sem ruídos de 
comunicação. Isto também é funda-
mental no processo de mudar o en-
tendimento de “vilão” para “parceiro” 
na construção de uma sociedade de-
mocrática e justa. Quando uma peti-
ção se torna vitória, os tomadores de 
decisão têm sua participação divul-
gada, tornando pública sua atenção 
com o caso. A plataforma de cursos 
Descomplica, por exemplo, recebeu 
comentários positivos após ouvir e 
responder a uma demanda de uma 
aluna surda.

Não perca, na página 8, 
uma matéria especial sobre 
a vitória da peticionária 
Maria Clara na luta por 
acessibilidade  

É bastante positivo quando um polí-
tico ou uma empresa são abertos às 
demandas da sociedade, mas sabe-
mos que nem sempre é assim. Isso 
gera uma dúvida importante: o que 
fazer quando uma autoridade não 
responde e não dá ouvidos a uma 
petição? O que um tomador de deci-
são perde por não responder ou re-
solver um abaixo-assinado?

M: Quando o poder público ou mes-
mo a iniciativa privada não escutam a 
sociedade civil organizada temos uma 
grande perda de oportunidade para 
todos, ninguém sai ganhando. A co-
municação evoluiu muito na era digital, 
principalmente com as redes sociais, 
tornando cada vez mais clara a neces-
sidade de ouvir aqueles e aquelas que 
chegam até políticos ou empresas.

Assim como a transparência 
existe em uma campanha encami-
nhada aos tomadores de decisão, 
ela também acontece quando os 
responsáveis não se mostram pre-
sentes e dispostos a conhecer, ou-
vir e solucionar o pedido de uma 
campanha. Um exemplo: assinan-

tes da petição “Risdiplam para to-
dos os portadores de AME (Atrofia 
Muscular Espinhal) sem restrição” 
foram convidados pelo peticionário 
a pressionar a Anvisa pelas redes 
sociais, após a falta de resolução 
do caso. A petição pede o registro e 
incorporação do medicamento Ris-
diplam no SUS.

Os pais de crianças com 
AME e os portadores dessa 
doença rara precisam 
urgente do medicamento. 
Você pode tornar a 
reivindicação deles mais 
forte. Demonstre apoio 
unindo-se à campanha em 
http://change.org/Risdiplam 

 
Qual é o papel do criador de uma 
campanha em todo esse proces-
so de pressão e sensibilização dos 
tomadores de decisão? Exceto as 
grandes ações de impacto citadas 
anteriormente, como reuniões e en-

tregas de abaixo-assinados, como 
os criadores das petições podem 
atuar no dia a dia, em ações meno-
res, para levar a campanha adiante e 
fazê-la crescer ao ponto de engajar 
apoiadores e atingir o poder público 
e/ou privado?

Débora: Quem cria a petição preci-
sa entender que colocar a campa-
nha no ar é o primeiro passo e que o 
mais importante é não desistir, não 
desanimar. Muitas vezes, a mobiliza-
ção é árdua e demora, então as pes-
soas não podem desistir. Eu sempre 
falo que o essencial é manter a moti-
vação com o foco na mudança que se 
deseja realizar, pois quando a vitória 
vem, compensa todo o tempo e es-
forço demandados. Ao longo da cam-
panha, quem cria uma petição preci-
sa continuar compartilhando sobre 
a sua mobilização nas redes sociais, 
manter o abaixo-assinado atualizado, 
contando aos apoiadores o que está 
acontecendo e pedindo apoio. Além 
disso, a criatividade para fazer ações 
que chamem a atenção da sociedade, 
da imprensa e de quem decide tam-
bém tem um papel crucial. Cada pe-
tição tem a sua particularidade e as 
suas possibilidades. É possível fazer 
uma projeção em prédios na sua ci-
dade, um ato, uma manifestação, um 
twittaço. Enfim, o céu é o limite para 
quem quer fazer a mudança aconte-
cer de verdade. 

o Céu é o liMite 
pArA queM quer 
fAzer A MudAnçA 
AConteCer de 
verdAde”

https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2021/06/Relatorio-anual_change.org_2020-2021-junho-21-final-web.pdf
https://changebrasil.org/
http://change.org/DefendaOLivro
http://change.org/DefendaOLivro
https://www.change.org/p/queremos-acessibilidade-para-surdos-na-plataforma-descomplica/responses/43307
https://www.change.org/p/anvisa-risdiplam-para-todos-os-portadores-de-ame-atrofia-muscular-espinhal-sem-restri%C3%A7%C3%A3o/u/28435589
https://www.change.org/p/anvisa-risdiplam-para-todos-os-portadores-de-ame-atrofia-muscular-espinhal-sem-restri%C3%A7%C3%A3o/u/28435589
http://change.org/Risdiplam


Imagem representa todas as bandeiras da comunidade LGBTQIA+ (Foto: Reprodução)

chega ao Brasil e levanta 
pautas em defesa dos 

direitos LGBTQIA+  

Ativistas organizam campanhas e engajam a sociedade em torno 
de demandas urgentes dessa comunidade; ação é fruto de parceria 

entre a Change.org e o Ibrat 

Por: Mainary Nascimento

“Fora das 
Margens”

Programa 
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A organização Change.org, em parceria com 
o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades 
(Ibrat), trouxe ao Brasil, no primeiro trimestre 
do ano, um programa em defesa dos direitos da 
comunidade LGBTQIA+. Chamado de “Out of the 
Margins” (Fora das Margens), o projeto da ONG 
britânica Stonewall é uma ação global desenvol-
vida por uma rede de 24 organizações na Europa 
e Ásia Central, África Subsaariana e América La-
tina e Caribe. 

Em todo o mundo, lésbicas, gays, bissexuais, 
pessoas trans e outras pertencentes à comunidade 
LGBTQIA+ são excluídas e sofrem por não terem 
seus direitos garantidos. No Brasil, nação que lidera 
o ranking de assassinatos de transexuais, segundo 
a Associação Nacional de Travestis e Transexuais 
(ANTRA), o cenário é ainda pior. Diante desta rea-
lidade, a Change.org e o Ibrat uniram esforços para 
desenvolver o projeto “Fora das Margens”. 

O principal objetivo em receber o programa, se-
gundo a diretora-executiva da Change.org, Monica 
Souza, foi empoderar membros dessa comunidade 
e criar uma ação de advocacy a fim de construir e 
pressionar por políticas públicas locais e nacionais 
em defesa dos direitos LGBTQIA+. Ainda segundo 
Monica, outra finalidade foi jogar luz na realidade 
de exclusão, especialmente das pessoas trans, pro-
vocando um debate na sociedade em geral.

“Vivemos em um país em que a expectativa 
de vida para transexuais é de apenas 35 anos, 
enquanto para a população em geral é, em média, 
75. Não é possível aceitar que 90% dos cidadãos 
transgêneros e travestis precisem recorrerer 
à prostituição por falta de um emprego formal. 
Essa situação precisa mudar, por isso trouxemos 
esse importante programa para o Brasil. É urgen-
te que algo seja feito”, comenta a diretora-execu-
tiva da Change.org.   

O programa desenvolveu-se a partir de dois 
pilares: treinamento de pessoas LGBTQIA+ para o 
lançamento de campanhas e amplificação de suas 
vozes sobre problemas nas áreas da saúde, educa-
ção, trabalho, entre outras, que afetam suas vidas. 
Nesta via, abaixo-assinados foram criados na pla-
taforma Change.org e seguem abertos ajudando a 
colocar questões urgentes em pauta e a engajar a 
população em torno das demandas apresentadas 
por elas. 

“Colocamos à disposição desta comunidade 
nossos recursos tecnológicos e a nossa expertise”, 
detalha Monica. “Esperamos seguir empoderando 
esses cidadãos para que suas vozes possam ecoar 
na sociedade e sejam, de fato, ouvidas por políticos 
e autoridades capazes de mudar a injusta realidade 
de marginalização em que vivem”, acrescenta.

esperAMos seguir 
eMpoderAndo esses 
CidAdãos pArA que suAs 
vozes possAM eCoAr 
nA soCiedAde”

O outro pilar do projeto teve como foco o 
encaminhamento das demandas levantadas pe-
la comunidade aos tomadores de decisão. Nes-
te tópico, os membros do Ibrat seguem atuando 
junto a parlamentares e autoridades em busca da 
conquista de direitos. Homem trans, o secretário 
de políticas internacionais do instituto, Benjamin 
Neves, aponta a importância de ativistas da causa 
atuarem nos espaços de controle social, em re-
presentação ao segmento, para que possam co-
laborar com o desenvolvimento e monitoramento 
dessas políticas públicas.  

“É preciso que as pessoas LGBTQIAP+ estejam 
presentes nos conselhos dos seus municípios, dos 
seus estados. Eu sempre falo isso”, destaca Ben-
jamin, que também é ativista e professor. “Dificil-
mente uma pessoa não-trans vai conseguir pensar 
em especificidades das pessoas trans em saúde, 
por exemplo. Então é importante que essa pessoa 
trans ou que uma pessoa trans representante es-
teja presente nesse espaço e em outros espaços 
para que essa comunidade, por exemplo, seja de 
fato acolhida e representada nas suas pautas”. 

Para Benjamin, além de ter proporcionado a 
formação em advocacy ou atualização dos ativis-
tas, também foi importante firmar a parceria com 
a Change.org neste período de pandemia, em que 
o “ativismo de base”, o acesso a tomadores de de-
cisão e a mobilização de ativistas foram dificul-
tados pela quarentena. O ativista se diz otimista 
e tem a expectativa de, em breve, poder declarar 
vitória em algumas das petições que foram lança-
das na plataforma.

Uma das petições fruto do projeto 
foi respondida pelos órgãos 
governamentais e já é vitoriosa! 
Ela pedia a inclusão do nome social 
em alguns documentos. Acesse 
para saber mais: http://change.org/
NomeSocialCTPS

“A utilidade dos abaixo-assinados criados por 
nós ainda é imedível”, afirma Benjamin. A gen-
te ainda não tem a real dimensão do quão úteis 
e transformadores esses abaixo-assinados são e 
podem ainda ser. Nós já estamos vendo e colhen-
do alguns frutos de alguns deles e já obtivemos 
algumas respostas”, completa. O membro do Ibrat 
ainda enfatiza a importância de, por meio das pe-
tições, os ativistas poderem lutar e chamar a aten-
ção do restante da sociedade e do poder público. 
Ele espera novos projetos e planejamentos para o 
ano de 2022. 

A gente AindA não 
teM A reAl diMensão 
do quão úteis 
e trAnsforMAdores 
esses AbAixo-AssinAdos 
são e podeM AindA ser” 

Demandas urgentes 

Ao longo do programa, a equipe da Change.
org realizou um webinário de empoderamento para 
homens transexuais, com diferentes contextos de 
vida e de diversas regiões. Nas sessões, eles rece-
beram orientações sobre a utilização da tecnologia 
como aliada em suas campanhas e sobre como mo-
bilizar o apoio da sociedade. O grupo também rece-
beu dicas sobre formas de melhor direcionar suas 
demandas aos diferentes poderes e autoridades. 

Entre as pautas com maior engajamento, des-
tacam-se aquelas ligadas ao acesso à saúde pelas 
pessoas trans, como a criação de ambulatórios e o 
andamento das filas para a realização de cirurgias 
de redesignação sexual. Benjamin, que aguarda 
sua cirurgia há sete anos, mantém uma campanha 
pela ampliação de vagas no Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (HUPE), no Rio de Janeiro, para a 
ampliação do Programa Transexualizador. 

“As condições de atendimento de saúde es-
pecializado a pessoas trans no Brasil ainda são 
bastante precárias e isso impacta diretamente 
nas nossas vidas”, aponta o membro do Ibrat, que 

Benjamin participou de reunião com o Ministério Público e entregou 
petição pela abertura de um ambulatório trans em Cuiabá. Confira: 
http://change.org/SaudeTransMT
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Deputada Erica Malunguinho recebe abaixo-assinado e promete elaboração de PL pela empregabilidade de pessoas trans 

também é especialista em gêneros e sexualidade. 
“Muitas vezes as pessoas não entendem quando a 
gente fala tanto, quando a gente luta tanto. A gente 
luta não por um privilégio, nós não queremos um 
espaço exclusivo ou verbas exclusivas nos hospi-
tais. Na verdade, a gente quer ter o direito ao aces-
so, que muitas vezes a gente já não tem”, diz. 

Segundo explica Benjamin, essa construção 
de direitos passa pela criação de pontes e diálo-
gos entre movimentos sociais, tomadores de deci-
são, acadêmicos e profissionais da área da saúde. 
Doutor em Educação e doutorando em Estudos de 
Cultura Contemporânea, ele ainda destaca a neces-
sidade de realização de cursos de capacitação ou 
de educação continuada para esses profissionais, 
já que os currículos das universidades, nos cursos 

de saúde, dificilmente incluem disciplinas optativas 
em gênero, sexualidade e saúde LGBTQIA+. 

Outra necessidade dessa comunidade é a 
empregabilidade. Ainda de acordo com a ANTRA, 
90% dos cidadãos transgêneros e travestis preci-
sam recorrer à prostituição como única fonte de 
renda por falta de um emprego formal. O secre-
tário de políticas internacionais do Ibrat afirma 
que, além das leis de proteção, é preciso garantir 
que as pessoas trans e transmasculinas, mulheres 
trans e travestis, consigam ser inseridos no mer-
cado de trabalho. 

“Sem renda, a pessoa não vai olhar e não vai 
cuidar da saúde dela. Primeiro, ela precisa de comi-
da no prato, para depois buscar não só o cuidado 
em saúde, mas outros cuidados”, fala Benjamin. Em 

função dessa necessidade, em junho, uma petição 
com 30 mil assinaturas pela empregabilidade trans 
foi entregue à primeira deputada trans de São Pau-
lo, Erica Malunguinho. Com a ação, a parlamentar 
prometeu a elaboração de um projeto de lei. 

Para ampliar o alcance e o poder de mobiliza-
ção dessas campanhas, a plataforma Change.org 
criou uma página na internet, concentrando os 
abaixo-assinados ligados ao tema. O hotsite cria 
um movimento em torno de pautas em defesa dos 
direitos LGBTQIA+ e, até o momento, reúne quase 
80 petições e mais de meio milhão de apoiadores. 

Acesse e confira as mobilizações 
que fazem parte do movimento 
“Direitos LGBTQIA+”: http://
direitoslgbtqia.changebrasil.org  

Pelo direito de existir

Diferente de muitas pessoas transexuais no 
Brasil, o professor Benjamin conseguiu driblar as 
estatísticas da baixa expectativa de vida e do de-
semprego das pessoas trans. Por ser branco e ter 
tido acesso à escolarização, reconhece que teve 
alguns privilégios. O que fez com eles? Decidiu 
seguir nos estudos e continuar na luta, conside-
rando-os como um dever que precisa ser utilizado 
não só para se ajudar, mas também para apoiar a 
sua comunidade.  

o que Me perMitiu ChegAr 
Até Aqui foi A MinhA vontAde 
de ser eu MesMo”

“O que me permitiu chegar até aqui foi a mi-
nha vontade de ser eu mesmo e de ter certeza 
de que eu não tinha nenhum direito a menos do 
que nenhuma outra pessoa de viver a minha vida 
no máximo de plenitude que eu pudesse vivê-la”, 
declara Benjamin. Mesmo formado e atuando pro-
fissionalmente, para ele a luta só acaba quando 

todos os direitos de sua comunidade estiverem 
garantidos e sendo executados de fato, e não ape-
nas previstos em leis. 

Diante dos desafios que o ativismo LGBTQIA+ 
enfrenta, o membro do Ibrat aponta como motiva-
ção a certeza de que sozinho não irá chegar a lu-
gar algum. Ele explica que precisa de seus “pares” 
fortalecidos e empoderados para que caminhem 
juntos e que a luta pela existência e visibilidade 
não se perca e não se fragilize. “A gente continua 
lutando pelo nosso direito de simplesmente exis-
tir”, comenta. “A gente só quer ser tratado como 
qualquer outro cidadão e cidadã e podermos viver 
nossas vidas dignamente, com qualidade”.   

Para quem deseja lutar por uma causa, mas não 
se sente capaz ou não acredita que pode dar certo, 
o professor recomenda que procure outras pesso-
as ou grupos que atuam por objetivos comuns. Ele 
também sugere que a pessoa não deixe de acredi-
tar. “Não duvide também de novas práticas de lutas. 
Eu acredito também na potência do ativismo online. 
E eu acho que nesse momento de pandemia, muito 
ainda pode ser feito através do ativismo online”. 

O Instituto Brasileiro de 
Transmasculinidades (Ibrat) é 
uma rede nacional de homens 
trans e pessoas transmasculinas e 
transmasculines ativistas. 
 
Atua nos eixos da formação 
política, estudos e pesquisas sobre 
transmasulinidades. Visa, ainda, 
colaborar para promover a qualidade 
de vida para os homens trans e 
pessoas transmasculinas do Brasil, 
possibilitando uma maior autoestima, 
reconhecimento de suas cidadanias e 
identidades sociais e políticas. 
 
O instituto também luta pelos 
direitos das transmasculinidades. 
Conheça: https://www.facebook.com/
institutoibrat/
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Todos os anos cerca de 1 milhão de pessoas so-
frem acidentes com queimaduras no Brasil, segundo 
a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ). Por 
um descuido próprio ou de terceiros ou até mesmo 
por uma fatalidade, em poucos segundos essas víti-
mas veem suas vidas radicalmente transformadas. 
Depois de sobreviverem à tragédia, começam a en-
carar as sequelas e diversos desafios físicos, emo-
cionais e sociais até então desconhecidos. 

As dores e os traumas que sentiu ao sofrer um 
grave acidente com queimaduras e os inúmeros 

Vítima de queimaduras, Alexandra Bilar luta pela inclusão desses 
acidentados no Estatuto da Pessoa com Deficiência; em junho, entregou 
petição com 30 mil assinaturas ao Congresso

Por: Mainary Nascimento

Onze anos depois do acidente, 
presidente da Anaviq lidera 

campanha pela inclusão (Foto: 
Arquivo pessoal)

relatos recebidos de vítimas desamparadas provo-
caram em Alexandra Bilar o desejo de se mobilizar 
e lutar por direitos. O meio que a idealizadora e pre-
sidente da Associação Nacional dos Amigos e Víti-
mas de Queimadura (Anaviq) encontrou para reu-
nir apoiadores e levar o assunto para a discussão 
pública foi a criação de uma petição na Change.org. 

Em pouco tempo, Alexandra conseguiu engajar 
mais de 30 mil pessoas em torno da reivindicação 
pela inclusão de vítimas de queimaduras médias e 
graves no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015). Em junho, mês dedicado à campanha 
de conscientização e prevenção dos acidentes com 
queimaduras, a autora da petição e outras vítimas 
participaram de uma audiência online e entregaram 
as milhares de assinaturas ao Congresso Nacional. 

“Pessoas com graves queimaduras, além de 
enfrentarem uma das piores dores que um ser hu-
mano pode sentir, vivem um processo de cura e 
recuperação bastante lento, sendo submetidas a 
tratamentos dolorosos, que podem durar anos ou 
simplesmente durar para sempre”, explica Alexan-
dra. Ela conta que, caso o acidentado não tenha um 
vínculo empregatício ou não tenha contribuído nos 
últimos 12 meses com a Previdência Social, acaba 
ficando desassistido para arcar com os curativos, 
malha compressiva, filtro solar e outros itens.

Professora de duas redes municipais de en-
sino, Alexandra foi afastada de uma e aposenta-
da da outra para poder se dedicar aos cuidados 
físicos, psicológicos e emocionais. Já enfrentou 
aproximadamente 35 cirurgias reconstrutoras e, 
11 anos após o acidente, diz estar entrando em um 
processo de “aceitação”. Procedimentos doloro-
sos, como de descolamento e expansão da pele 
do rosto e do tórax com soro, ainda são realizados 
semanalmente. 

Acidentes com queimaduras são a quarta cau-
sa mundial, especialmente nos países de baixo e 
médio desenvolvimento, geradora de deficiências. 
A falta de um primeiro atendimento especializa-
do que, embora regulamentado não chega para 
todos, provoca sequelas graves que poderiam ser 
evitadas se as vítimas tivessem acesso ao tra-
tamento de reabilitação. Sem isso, as lesões das 
queimaduras acabam evoluindo para incapacita-
ções motoras e orgânicas. 

“Necessitam urgente dessa inclusão no Es-
tatuto [da Pessoa com Deficiência], uma vez que 
nem são consideradas ‘normais’ devido à sua 
condição de saúde e nem possuem o direito de 
serem consideradas ‘deficientes’, vivendo à mar-
gem da sociedade”, fala Alexandra. As sequelas 
podem, ainda, levar a deformidades na pele, co-
mo quelóides, além de contraturas, intolerância 
ao sol e irritabilidade a produtos químicos, o que 
limita a sua função física. Quando tecidos mais 
profundos são atingidos pode ocorrer, ainda, o 
desenvolvimento de úlceras. 

Além do difícil processo de tratamento, as víti-
mas de acidentes com queimaduras também preci-
sam lidar com a barreira do preconceito. Segundo 
conta Alexandra, a dificuldade da retomada profis-
sional do sobrevivente é enorme. Muitos são demi-
tidos do emprego e não conseguem nova colocação 
no mercado de trabalho. Também por este motivo 
a inserção desses acidentados na Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência é necessária. 

“Dentro do contexto das queimaduras, posso 
citar alguns direitos de extrema relevância que 
possibilitarão a essa comunidade uma vida com 
maior qualidade e inclusão social, tais como o di-
reito ao BPC [Benefício de Prestação Continua-
da], ainda que seja por período provisório até a 
pessoa se encontrar reabilitada, o da gratuidade 
no transporte para as idas frequentes ao hospi-
tal realizar o tratamento de reabilitação, o direito 
para se candidatar às vagas de trabalho destina-
das às pessoas com deficiência”, diz Alexandra 
sobre o Estatuto. 

Outra garantia que seria oferecida a essas víti-
mas com suas inserções na Lei da Pessoa com De-
ficiência são o uso do bilhete especial e de vagas 
preferenciais, já que, após a alta hospitalar, os pa-
cientes precisam retornar frequentemente à clínica 
para a reabilitação.  

Ajude a causa das vítimas 
de acidentes com queimaduras. 
Sua assinatura pode fazer 
a diferença! Acesse a petição 
e apoie: http://change.org/
InclusaoQueimados 

A campanha

A mobilização liderada pela Anaviq segue ati-
va na plataforma. As 30 mil assinaturas foram en-
tregues ao deputado federal Roberto de Lucena 
(Podemos-SP), que preside a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Prevenção de Queimaduras e 
Atenção Global ao Paciente Queimado. Além dos 

Se em você arde 
 o desejo de lutar 
por uma causa, 
 nada nem ninguém 
te fará parar
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integrantes da associação, também participaram 
do ato profissionais que atuam no tratamento des-
sas vítimas; o presidente  da Sociedade Brasileira 
de Queimaduras, José Adorno; e a coordenadora 
de campanhas da Change.org, Débora Pinho.

A intenção dos acidentados é a criação de um 
Projeto de Lei. “Primeiramente esperamos por uma 
resposta oficial ao e-mail que foi enviado ao gabi-
nete do deputado, expressando seu posicionamen-
to”, comenta Alexandra. “Nossa expectativa é que 
se crie um Projeto de Lei que atenda às nossas rei-
vindicações, que são legítimas. Enquanto o projeto 
não entra em discussão, entendemos que devemos 
mobilizar e buscar apoio em outros parlamentares 
para que fortaleçam a Frente Parlamentar”, com-
pleta a presidente da Anaviq.

Na audiência com o deputado, Alexandra res-
saltou que as milhares de assinaturas reunidas na 
petição dão força para a criação do PL. Além da 
cerimônia online e simbólica, o arquivo com as 31 
mil assinaturas, contabilizando 1.586 páginas, foi 
enviado formalmente, por e-mail, ao gabinete do 
parlamentar. O encaminhamento foi feito pela equi-
pe da Change.org. 

Na reunião, a coordenadora de campanhas da 
Change.org falou sobre a importância da mobili-
zação e do apelo popular. “Pautas tão importantes 
como essa, infelizmente, muitas vezes ficam invi-
síveis aos olhos da sociedade e também do poder 
público”, discursou Débora. “Nós esperamos com 
a entrega desse abaixo-assinado demonstrar o 
apelo das mais de 31 mil pessoas que assinaram 
essa petição online como sociedade civil organi-
zada. Que os direitos das pessoas com sequelas 
de queimaduras sejam garantidos, que essa cam-
panha se torne uma vitória e possa inspirar muitas 
outras pessoas”, acrescentou a coordenadora. 

pAutAs tão iMportAntes CoMo 
essA, infelizMente, MuitAs 
vezes fiCAM invisíveis 
Aos olhos dA soCiedAde”

Ao receber o abaixo-assinado, Lucena prome-
teu “envidar esforços” para que uma audiência pú-
blica seja provocada na Comissão de Seguridade 
Social e Família para tratar do assunto. “É possível 

que nós possamos juntos construir um texto, de 
repente chamando a responsabilidade de atestar 
caso a caso nos centros de queimados. Enfim, nós 
vamos encontrar uma saída. Eu me disponho, me 
comprometo com vocês e me disponho a levar esse 
assunto à Comissão de Seguridade e Família e a 
nós trabalharmos para que essa reivindicação justa 
encontre a sensibilidade na lei e seja contemplada 
pela lei”, completou.

O deputado afirmou, ainda, que recebeu o abai-
xo-assinado com muita satisfação. “São quase 32 
mil vozes que fortalecem a minha voz no Congres-
so, que me dão legitimidade para poder chamar 
atenção do Congresso para essa reivindicação”, 
falou na ocasião. 

A fisioterapeuta Mariana Negrão, que atua no 
tratamento de sequelas de queimaduras, também 
participou do encontro e, numa fala comovente, 
narrou a seriedade dos desafios das vítimas e a 
urgência dessa reivindicação. “Quantas vezes nós 
ficamos sabendo de pacientes do nosso grupo 
que, infelizmente, não conseguem suportar a dor 
de todas essas questões emocionais, físicas, e 
acabam optando por desistir da própria vida. Nós 
não queremos mais cidadãos brasileiros passan-
do por isso, nós precisamos ajudar essas pesso-
as”, desabafou. 

“Juntos somos 
mais fortes”

O ano era 2010. A professora Alexandra Bilar 
dobrava o período lecionando para uma turma de 
reforço escolar. Entre um turno e outro do trabalho, 
saiu para almoçar em um restaurante acompanha-
da de uma amiga. Enquanto se servia, uma funcio-
nária chegou para abastecer o “rechaud” (fogarei-
ro) com álcool líquido. Naquele momento, aconte-
ceu uma explosão que deixou Alexandra com 16% 
do corpo queimado e que levou sua amiga a óbito.

Alexandra tinha 31 anos e sentia-se plenamen-
te feliz, pois havia acabado de realizar alguns so-
nhos adiados por ter sido mãe aos 18. Tinha con-
cluído a faculdade, comprado um apartamento, ca-
sado há apenas 3 meses e ingressaria no segundo 
cargo como professora. 

“Minha vida foi transformada em segundos. 
Passei por indescritível sofrimento e até hoje me 
encontro em tratamento”, lembra. “Desde o ocorrido 
minha vida se resume em cirurgias, reabilitação, pe-
rícias médicas e muitas renúncias. Vi meu corpo ser 
deformado pelas cicatrizes”, completa. Quatro anos 
depois, criou grupos de apoio e começou a encon-
trar identificação com outras pessoas, bem como 
esperança nos profissionais que a atenderam.

MinhA vidA foi  
trAnsforMAdA eM segundos. 
pAssei por indesCritível 
sofriMento e Até hoje Me 
enContro eM trAtAMento. 
 
desde o oCorrido MinhA 
vidA se resuMe eM CirurgiAs, 
reAbilitAção, períCiAs MédiCAs 
e MuitAs renúnCiAs. vi Meu 
Corpo ser deforMAdo pelAs 
CiCAtrizes”

Em 2018, os grupos se oficializaram na Asso-
ciação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queima-
dura (Anaviq), por meio da qual Alexandra diz ter 
encontrado um novo propósito de vida. A asso-
ciação começou a se constituir na sala de espera 
do Ambulatório de Sequelas de Queimaduras do 
Hospital das Clínicas, em São Paulo, durante os 
dias em que tinha consulta. O objetivo era conse-
guir uma maior comunicação entre as vítimas de 
várias regiões do Brasil. 

No ano passado, ela postou um relato emocio-
nado no Instagram sobre como foram os 10 anos 
depois de ter ganhado uma nova oportunidade de 
vida. Após o acidente, diz ter aprendido a viver cada 
dia como se fosse o último. O processo de aceita-
ção de sua nova aparência e a maturidade fizeram 
com ela percebesse que a vida é preciosa. Por isso 
e pelos apoios que recebeu, conseguiu passar pela 
última década com amor, alegria e sem amargura. 

 “Além de cuidar apenas das minhas cicatri-
zes, quis aperfeiçoar também minha alma e meu 
espírito me dedicando ao trabalho voluntário”, 
narrou na rede social. “Amo a Deus, amo a vida, 
amo as pessoas, amo os animais, amo a nature-O abaixo-assinado foi recebido pelo deputado Roberto de Lucena (Foto: Reprodução)
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za. Sou cheia de gratidão no coração, o que para 
alguns até parece até exagero, mas é assim que 
sou”, escreveu na publicação. 

AléM de CuidAr ApenAs 
dAs MinhAs CiCAtrizes, 
quis AperfeiçoAr tAMbéM 
MinhA AlMA e Meu espírito 
Me dediCAndo Ao 
trAbAlho voluntário”

De muita superação pessoal, passando pela 
fundação da Anaviq, até o lançamento do abaixo-
-assinado, Alexandra tem uma história de luta. Ho-
je, em grande parte, sua mobilização visa alcançar 

pessoas que nem têm acesso a internet ou informa-
ções e mecanismos para reivindicarem por direitos. 
Ela agradece a quem já se uniu à causa e pede que 
as pessoas continuem se mobilizando pela petição, 
pois acredita que é uma “grande oportunidade” de 
as vítimas de acidentes com queimaduras alcança-
rem alguns direitos fundamentais. 

“A Anaviq, de mãos dadas com a Change.org e 
toda a comunidade que trabalha em prol dessa cau-
sa, tem se esforçado para cumprir esse papel social 
tão importante que é, além de mobilizar os parlamen-
tares, levar ao conhecimento da sociedade a gravi-
dade que são as queimaduras e a importância de se 
prevenir, pois as consequências são drásticas, tanto 
física quanto emocionalmente”, destaca a presidente 
da associação. “Juntos somos mais fortes”, diz.  

A AnAviq, de Mãos dAdAs 
CoM A ChAnge.org e todA A 
CoMunidAde que trAbAlhA 
eM prol dessA CAusA, teM 
se esforçAdo pArA CuMprir 
esse pApel soCiAl tão 
iMportAnte que é, AléM de 
MobilizAr os pArlAMentAres, 
levAr Ao ConheCiMento dA 
soCiedAde A grAvidAde que 
são As queiMAdurAs e A 
iMportânCiA de se prevenir, 
pois As ConsequênCiAs são 
drástiCAs, tAnto físiCA quAnto 
eMoCionAlMente”

Luta contra queimaduras

Em 6 de junho, foi celebrado o Dia Nacional 
de Luta contra Queimaduras. O mês é dedicado à 
campanha #JunhoLaranja, que conta com diversas 
ações para disseminar a prevenção de queimaduras. 
O movimento lembra que acidentes deste tipo acon-
tecem todos os dias, em grande maioria nos ambien-
tes domésticos, vitimando milhares de pessoas. 

Neste ano, o tema da campanha promovida pela 
SBQ foi “Álcool e fogo: mantenha o distanciamento. 
Contra queimaduras, prevenção é a vacina”. A ação 
mostra que, em decorrência da pandemia, houve um 
aumento dos acidentes pelo uso de álcool 70%. 

“A prevenção é o método mais eficaz, mais 
econômico e indolor de se tratar as queimaduras. 
Infelizmente, faltam campanhas educativas que 
conscientizem a população dos riscos. Na pan-
demia, por exemplo, em ambiente domiciliar, as 
pessoas podem utilizar água e sabão para higie-
nizarem as mãos, em vez de utilizarem o álcool, 
que é um dos grandes vilões e resultam em graves 
queimaduras”, alerta Alexandra, parabenizando a 
SBQ pela campanha. 

Feliz e grata pelo engajamento alcançado até 
agora no abaixo-assinado, a professora aposentada 
segue com a mobilização a todo vapor. Ela espera, 
através de cada assinatura, amplificar a voz dos so-A Anaviq acolhe pessoas de todo o Brasil acometidas por queimaduras. (Foto: Arquivo Anaviq)

breviventes e de seus familiares, de profissionais de 
saúde e de todos que consideram a demanda legíti-
ma. “Quem não é visto, não é lembrado. Então, segui-
mos unidos buscando mobilizar mais sobreviventes, 
encorajando a todos a lutarem por essa causa”. 

Para quem deseja lutar por uma causa, mas 
não acredita que pode funcionar, Alexandra indi-
ca buscar ouvir outras pessoas que têm a mesma 
luta e que podem trazer inspiração e forças para 
enfrentar os desafios e avançar. “Se em você ar-
de o desejo de lutar por uma causa, primeiramente 
averigue a real motivação da luta e, se ela for legí-
tima, nada nem ninguém te fará parar, apenas você 
mesmo”, afirma. “Amplie seus olhares para além do 
que você vê, busque apoio, pois ninguém faz nada 
sozinho”, conclui a presidente da Anaviq. 

A Associação Nacional dos Amigos 
e Vítimas de Queimadura (Anaviq) 
acolhe, de forma online, pessoas 
de todo o Brasil acometidas por 
queimaduras. 
 
A instituição conhece as demandas 
das vítimas e tem um senso comum 
das necessidades de tratamento, 
prevenção e formulação de políticas 
públicas para a causa. 
 
Entre seus objetivos estão: localizar, 
acolher e mediar conversas em grupos 
de apoio; buscar por parcerias para a 
realização de projetos que promovam 
maior qualidade de vida, melhora na 
autoestima das vítimas e combate 
ao isolamento social; encorajar os 
sobreviventes a serem agentes de 
prevenção; realizar palestras em 
escola e empresa alertando sobre os 
riscos das queimaduras. 
 
Conheça: http://anaviq.org.br/
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http://anaviq.org.br/index.php


Foto: Reprodução/HSI

reúne 3,2 milhões de 
apoiadores em três países

Campanha

Uma campanha lançada pela ONG Te Protejo e o 
Humane Society International reúne mais de 3,2 mi-
lhões de assinaturas pela proibição dos testes cos-
méticos em animais. Além do Brasil, o abaixo-assina-
do também está hospedado na plataforma Change.
org no México e no Chile. Sozinho, o Brasil já engaja 
mais de 1,6 milhão de apoiadores na mobilização. 

Um curta-metragem de Spencer Susser, lançado 
em abril pela Humane Society International, faz par-
te da campanha. O filme denuncia o sofrimento dos 
animais submetidos a testes em empresas de cosmé-
ticos durante a fabricação de batons, desodorantes, 

rímeis e outros produtos. Em formato de animação, a 
peça tem como protagonista o coelho Ralph.  

Cego do olho direito, surdo de um dos ouvidos e 
com queimaduras químicas nas costas, Ralph parece 
aceitar de bom grado a sina de ser um coelho cobaia 
que “trabalha” em experimentos achando que eles 
oferecem mais segurança aos seres humanos. A crí-
tica por trás do filme denuncia, porém, que nenhum 
animal deveria sofrer e morrer em nome da beleza. 

“Meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras 
químicas nas costas. Queima um pouco, mas tam-
bém não é nada demais, só dói mesmo quando 

“Salve 
 o Ralph”

Mobilização pela proibição dos testes cosméticos em animais 
mostra em animação o personagem Ralph, um coelho submetido 
a experimentos em laboratório

Por: Mainary Nascimento
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https://www.change.org/p/autoridades-federais-brasileiras-brasil-sem-mais-atrasos-pro%C3%ADba-os-testes-cosm%C3%A9ticos-em-animais-j%C3%A1
https://www.change.org/p/autoridades-federais-brasileiras-brasil-sem-mais-atrasos-pro%C3%ADba-os-testes-cosm%C3%A9ticos-em-animais-j%C3%A1


O vídeo pode ser assistido no Youtube (Foto: Reprodução/HSI)

eu respiro ou me mexo, tipo isso”, narra o perso-
nagem entre espasmos de dor. “Mas no final das 
contas, tá tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, 
certo? São muito superiores a nós animais”, conti-
nua Ralph no filme.   

Na petição, os criadores da campanha lembram 
que parar de realizar testes em animais não resulta-
rá em padrões de segurança menos eficazes ou em 
qualquer perda de inovação na área cosmética. “Não 
há absolutamente nenhuma razão pela qual animais 
deveriam continuar a sofrer e morrer em testes cos-
méticos”, enfatizam no texto do abaixo-assinado. 

não há AbsolutAMente nenhuMA 
rAzão pelA quAl AniMAis 
deveriAM ContinuAr A sofrer e 
Morrer eM testes CosMétiCos”

Outro ponto lembrado pela mobilização é que 
quase 40 países já proibiram essa prática, enquanto 
o Congresso brasileiro tem se mostrado resistente 
em avançar na discussão, adiando legislações há 
mais de cinco anos. “Os testes cosméticos em ani-
mais são mal vistos por 3 entre 4 brasileiros”, des-
tacam as organizações no texto da petição online.

A Humane Society International informa, ainda, 
que ela e seus parceiros já asseguraram a proibição 
dessa prática em alguns estados, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Amazonas, Pernambuco e Paraná. Porém, 
questiona a resistência de líderes do Congresso e 
de alguns ministros para as medidas legais. 

Animação impactante  

O curta-metragem, que tem quatro minutos de 
duração e versões em inglês e português, mostra um 
dia da rotina de Ralph. Enquanto escova os dentes 
e toma café da manhã, o coelho vai contando sobre 
sua profissão de cobaia. A versão brasileira possui 
dublagem do ator Rodrigo Santoro e, a norte-ameri-
cana, do também ator e cantor Zac Efron. 

“Eu sou uma cobaia, meu pai foi cobaia, minha 
mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos 
cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu traba-
lho, do mesmo jeito que eu vou morrer”, fala Ralph. 
“Mas tá tudo bem, nós nascemos para fazer esse 
teste, faz nós, coelhos, felizes”. Em seguida, reflexi-
vo, o coelho faz uma pausa enquanto uma lágrima 
cai pelo rosto. 

os testes CosMétiCos eM 
AniMAis são MAl vistos 
por 3 entre 4 brAsileiros”

Mas Ralph não tem muito tempo para pensar. 
Logo, é interrompido e precisa se recompor, pois o 
dever lhe chama. É chegada a hora de trabalhar. As 
próximas cenas mostram o coelho sendo levado a 
um laboratório e preso pelo pescoço. Então, ele diz 
tentando se convencer: “Eu sei que parece horrível, 
mas para mim eu só tô fazendo o meu trabalho. Se 
pelo menos um humano ficar com a ilusão de um 
batom ou um desodorante mais seguro…”.  

Na sequência, Ralph é interrompido por outros 
coelhos que estão na mesma situação que ele, mas 
pensam diferente. Os cobaias perguntam a Ralph 
se ele pode pedir aos cinegrafistas que gravam o 
documentário para tirá-los de lá e falam que não 
querem morrer. 

Então, um humano utiliza uma seringa para in-
jetar um líquido no olho esquerdo de Ralph. Depois, 
o coelho finaliza a gravação com uma forte decla-
ração sobre o que fomenta essa crueldade com os 
animais. “Eu só gostaria de dizer a todos que ainda 
estão comprando cosméticos testados em animais, 
como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente 
tudo que está no seu banheiro, bem, sem vocês e 
sem países que permitem testes em animais, eu es-
taria desempregado. Eu estaria nas ruas, bem, não 
nas ruas, mas tipo, coelho normal”. 

O personagem termina o filme muito mais aba-
tido e ferido do que no início. Mesmo entre cala-
frios, sussurros de dor e aparência triste ainda afir-
ma que “está tudo bem”. 

A campanha #SalveRalph foi incluída 
pela Change.org na página do 
movimento contra maus-tratos aos 
animais. O site reúne mais de 200 
abaixo-assinados e 20 milhões de 
apoiadores em torno da causa. 
Acesse e reforce a ação: 
http://maustratosnao.org/ 

Campanha internacional

Por acreditar que “a beleza não deveria cus-
tar tão caro”, a Humane Society International li-
dera ao redor do mundo a campanha #Liberte-
SeDaCrueldade. Neste momento, além do Brasil, 
ações legislativas similares estão sendo feitas 
em países como Chile, México, Estados Unidos, 
Canadá, África do Sul e também na região do su-
deste asiático. A prática já foi proibida em quase 
40 países, como Índia, Coreia do Sul, Guatemala, 
além da União Europeia. 

A belezA não deveriA 
CustAr tão CAro”

Abaixo-assinados centralizados na mobiliza-
ção “Salve o Ralph” também estão ativos nas ver-
sões mexicana e chilena da plataforma Change.
org. No México, a petição já engaja 1,3 milhão de 
apoiadores e, no Chile, são quase 300 mil pessoas 
envolvidas na causa. 

A petição mexicana destaca que, a nível 
mundial, mais de 500 mil animais sofrem e mor-
rem todos os anos em consequência desses ex-
perimentos em laboratórios. Além de coelhos, 
porquinhos-da-índia, ratos e camundongos são 
feitos de cobaias e, assim como o personagem 
Ralph e toda a sua família, ficam cegos ou são 
envenenados e mortos. 

“Assine hoje a petição e exija que as autorida-
des brasileiras apoiem as medidas propostas pela 
campanha #LiberteSeDaCrueldade para proibir 
os testes cosméticos em animais e a venda de 
cosméticos testados desta forma”, pedem os cria-
dores da campanha.  

A história do coelhinho Ralph 
te comoveu? Então, junte-se 
à campanha assinando a 
petição em http://change.org/
SalveORalph.  
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https://www.youtube.com/watch?v=AjdMtLF0Z6w
http://maustratosnao.org/
https://www.change.org/p/senadomexicano-s%C3%A9-libre-de-crueldad-quiere-terminar-con-las-pruebas-en-animales-para-cosm%C3%A9tica
https://www.change.org/p/camara-cl-becrueltyfree-chile-terminemos-con-las-pruebas-en-animales-para-cosm%C3%A9ticos
http://change.org/SalveRalph
http://change.org/SalveRalph
https://www.youtube.com/watch?v=AjdMtLF0Z6w
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Completando 15 anos em 2021, Lei Maria da Penha necessita de reformulação quase 
total para garantir a devida proteção às vítimas de violência doméstica

 
Por: Barbara Penna*

*Barbara Penna - @pennabarbara - é “a causa em pessoa”. Sobrevivente 
de violência doméstica, tornou-se ativista dos direitos da mulher e 
palestrante. Luta por alterações na Lei Maria da Penha e se dedica, 

diariamente, a ajudar mulheres e famílias vítimas desse tipo de violência. 

Pra gente não funciona! 
Uma lei que precisa mudar

No nosso ordenamento jurídico brasileiro, podemos citar 
inúmeras leis, decretos e artigos que enaltecem os direitos 
dos cidadãos brasileiros, mas, infelizmente, em sua maioria, 
as brechas do sistema tornam ineficazes certas normativas. 
E a Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha,  é uma delas.

Essa lei - de forma contextualizada falando - foi cria-
da para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, diminuindo as diferenças de gênero com 
a intenção de proteger a vida das mulheres vítimas de 
violência doméstica, priorizando seus direitos, incluindo o 
direito que cada mulher têm de viver. 

Em toda sua redação, ela se mostra eficaz, protetora e 
defensora, abordando seguridade de garantias. Todavia, na 
prática, a realidade se mostra o oposto para quem é vítima.

Infelizmente, eu sou sobrevivente de uma das maiores 
tragédias familiares do Brasil, evidenciando a verdadeira 
face da violência contra a mulher e sendo o estopim desse 
modelo de fragilidade machista enraizada no Brasil. 

Em 2013, em Porto Alegre (RS), eu acordei sendo es-
pancada, fui queimada viva e fui jogada pela janela do 
terceiro andar - ainda em chamas. Perdi meus filhos, uma 
menina de 2 anos e um bebê de 3 meses. Ambos assassi-
nados pelo próprio pai.

Anos se passaram e meu caso ainda não teve um des-
fecho final. Houve julgamento, mas, assim como outros 
casos, sucedeu a diversas falhas e empasses jurídicos, me 
obrigando a ter que me envolver no processo para não 
sair ainda mais prejudicada.

Em 2013, eu não tive nenhum suporte e, hoje, após 8 
anos de tragédia, eu me atrevo a dizer que piorou. Pois, dia-
riamente eu ajudo mulheres que poderão passar pelo mes-
mo que eu e os relatos são todos iguais: quando mulheres 
criam coragem para efetivar a denúncia são maltratadas, 
ignoradas, desrespeitadas e sem proteção adequada.

Além disso, a realidade prova que o índice de violên-
cia é muito maior do que o comprovado, já que nem todas 
as mulheres têm a devida coragem de efetivar a denúncia, 
pois a injustiça se evidencia na nossa sociedade.

Nessa mesma época, enquanto ainda lutava pela mi-
nha sobrevivência, paralelo ao início do meu ativismo, re-
cebia relatos de mulheres no Brasil todo, que contavam 
suas histórias difíceis como a minha, e já reclamavam 
desse descaso.

Podemos lembrar diversos casos de mulheres que ti-
veram o mesmo fim, após irem em busca dos seus direitos, 
realizando a denúncia, solicitando uma medida protetiva, 

saindo de suas casas e terminando o relacionamento. Ou 
seja, qual a garantia de proteção que todas nós temos?!

Capas de jornais e relatos na Internet mostram quase 
que diariamente que o sistema unificado a uma lei retró-
grada compactua com cada feminicídio e suas tentativas. 

Afinal, por que a Lei Maria da Penha é tão falha para 
mim e para ti? Muito me questionei também, principal-
mente enquanto ainda no meu papel de vítima. Através da 
minha vivência própria e dos desabafos que ouço, cheguei 
à conclusão que, para a efetivação segura da Lei Maria 
da Penha, é necessária uma reformulação total, antepon-
do uma punibilidade maior e mais severa para o agressor. 
Além do envolvimento das autoridades públicas e agen-
tes responsáveis pela proteção dessa mulher vítima, ci-
tando a obrigatoriedade no texto da Lei.

Já fui convidada para estar presente na Comissão 
Externa de Violência Doméstica contra a Mulher da Câ-
mara Federal. Lá, presencialmente, pedi apoio, apontei 
erros, contei minha história, relatei sobre as dificuldades 
do meu Estado, inclusive discutimos sobre a pauta, e la-
mentavelmente nada foi concretizado desde então.

Por conseguinte, por mais doloroso que seja, eu 
conhecendo a real dificuldade não me sinto no direito 
de não fazer por elas aquilo que ninguém faz por mim. 
Sendo assim, eu resolvi criar uma modificação da Lei em 
modo de iniciativa popular, que necessita de pelo menos 
1 milhão de assinaturas em cinco Estados. Hoje, somos 
mais de 600 mil assinaturas que representam a voz da 
insatisfação da Lei Maria da Penha.

Uma das modificações da Lei nº 11.340 criada por mim: 
uso de tornozeleira eletrônica para o acusado, despachada 
com a medida protetiva (como medida cautelar assegurado 
pelo art. 319 IX CPP), realizando, assim, o monitoramento 
do réu em caso de aproximação dos ambientes frequenta-
dos pela vítima (até 5 lugares, com campo de 200m) - de-
vidamente identificado no aparelho com a cor rosa (esta-
belecendo um padrão de cor para cada tipo de crime, per-
ceptível para os agentes públicos e população nas ruas).  

Alteração da Lei Maria da Penha. Pelos 
direitos das Mulheres. Pelo fim do 
feminicídio. 
Assinem em: @pennabarbara  
http://change.org/MariaDaPenha 

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

https://www.instagram.com/pennabarbara/
https://www.change.org/p/altera%C3%A7%C3%A3o-da-lei-maria-da-penha-pelos-direitos-das-mulheres-pelo-fim-do-feminic%C3%ADdio
https://www.change.org/p/altera%C3%A7%C3%A3o-da-lei-maria-da-penha-pelos-direitos-das-mulheres-pelo-fim-do-feminic%C3%ADdio
https://www.instagram.com/pennabarbara/
http://change.org/MariaDaPenha
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1. Faça um pedido concreto!
Conte sua história pessoal e escolha o alvo certo. Explique em uma 
linguagem simples e direta qual é o seu problema, como ele pode ser 
resolvido e quem são as autoridades capazes de solucioná-lo. Esqueça 
textos muito longos, linguagem jurídica e complexa e evite misturar muitos 
assuntos. Lembre-se de escolher um título claro e objetivo;

Como criar um 
abaixo-assinado com 
chances de sucesso? 
Começar uma petição na internet é muito mais simples do que se imagina! Todo mundo pode fazer, mas 
algumas dicas são fundamentais para que a mobilização tenha mais chances de dar certo. Confira a 
seguir um passo a passo de como criar um abaixo-assinado online.  

2. Imagem é tudo!
Coloque uma foto que represente bem o problema do abaixo-assinado. A imagem deve 
ser chamativa para o que está sendo tratado sem, entretanto, ser agressiva;

3. Espalhe, espalhe!
Texto e foto terminados, é hora de divulgar a sua causa. Para conseguir mais assinaturas 
e relevância, compartilhe o abaixo-assinado nas suas redes sociais e no WhatsApp. Mande 
para todos os seus contatos e peça para eles divulgarem também;

4. Busque apoiadores e a imprensa!
Tente encontrar personalidades, influencers ou pessoas públicas que se sensibilizem por 
sua mobilização e desejem apoiá-la. Conte, ainda, sua história para os jornalistas. Com a 
ajuda da imprensa, a campanha chega mais longe e ganha pressão;

5. Fale com quem decide!
Quando considerar que já reuniu bastante 
apoiadores e tem uma mobilização 
suficientemente forte, é chegado o momento de 
ir atrás do político ou da autoridade capaz de 
resolver o seu problema. Junte as assinaturas 
da petição e leve até esse “tomador de decisão”. 
Tente agendar uma reunião ou participe de 
alguma audiência com ele. 

Pronto! Essas são algumas sugestões 
sobre como criar uma petição online com 
mais chances de sucesso, oferecidas pelos 
especialistas da Change.org Brasil. 

Dica extra! Não se 
esqueça de manter 
informados e engajados 
os apoiadores do seu 
abaixo-assinado sobre a 
evolução dele. Para isso, 
basta postar mensagens 
de “atualização” - elas 
aparecerão na página 
da petição, logo abaixo 
do texto. 

Agora, você já pode começar 
a sua própria petição!  

Confira aqui um tutorial 
com dicas mais detalhadas

https://www.change.org/start-a-petition?source_location=homepage_large_button
http://www.comousarachange.org/
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Diga “não” à construção do complexo eólico 
próximo ao habitat da arara-azul-de-lear!  
70 mil pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/SalveArarasAzuis 

Justiça para os povos indígenas do Brasil: 
#MarcoTemporalNão
26 mil pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/MarcoTemporalNao

Os pacientes oncológicos precisam de 
você! #SimParaQuimioOral  
150 mil pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/VencerOVeto

Libras nas escolas! Pela aprovação dos 
PLs 5961 e 6284/2019  
15 mil pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa:  
http://change.org/LibrasNasEscolas

Mãe implora: Não tirem 
minha filha de mim!  
370 mil pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/FicaVivi

Manifesto “Mete a Colher” 

16 mil pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/MeteAColherSim

Para se engajar

Change.org Brasil
(+55 11) 3814-8033

contato@changebrasil.or

http://www.change.org
http://www.changebrasil.org

facebook.com/change.orgbrasil

twitter.com/change_br

instagram.com/changeorg_br

youtube.com/changeorgbrasil

tiktok.com/@changeorg_br

http://change.org/SalveArarasAzuis
http://change.org/SalveArarasAzuis
http://change.org/MarcoTemporalNao
http://change.org/LiberacaoVacina
http://change.org/MarcoTemporalNao
http://change.org/VencerOVeto
http://change.org/VencerOVeto
http://change.org/LibrasNasEscolas
http://change.org/LibrasNasEscolas
http://change.org/FicaVivi
http://change.org/FicaVivi
http://change.org/MeteAColherSim
http://change.org/MeteAColherSim
https://www.change.org/
https://changebrasil.org/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://twitter.com/change_br
http://instagram.com/changeorg_br
https://www.youtube.com/changeorgbrasil
tiktok.com/@changeorg_br
tiktok.com/@changeorg_br
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