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REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

VISÃO

 Mobilizar a sociedade brasileira para temática do câncer.

 Promover um atitude positiva frente a questão do câncer.

 Conseguir que a sociedade brasileira incorpore a participação social

como um valor

 Conscientizar a sociedade do direito de equidade no acesso as

ações e serviços de saúde, em todas as regiões do país.



REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

VALORES

 O entendimento de que a luta contra o câncer é de toda a

sociedade.

 A consciência crítica é a principal estratégia para transformação da

realidade social.

 A sociedade brasileira precisa desenvolver uma atitude pró-ativa em

relação ao combate ao câncer



REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

OBJETIVOS

 Sensibilização e mobilização das diversas organizações para ações

relacionadas à garantia e ampliação dos direitos dos portadores de câncer e

ações de promoção e prevenção da doença.

 Ampliação e fortalecimento dos fóruns sociais para interferirem nas

políticas governamentais de atenção oncológica.

 Fortalecimento do papel estratégico da sociedade civil e das parcerias

entre múltiplos atores

 Mobilização da sociedade para reivindicação de seus direitos de acesso às

diversas fases de atenção ao câncer, interferindo também na regulação das

ações de controle do câncer em âmbito público e privado



REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

DESAFIOS

 Conectar/articular políticas de saúde com políticas de educação.

 Informar e esclarecer a sociedade rompendo preconceitos e

quebrando o paradigma de que o câncer é sinônimo de morte.

 Desvitimizar o paciente portador de câncer e conscientiza-lo dos

seus direitos.

 Atuar de forma horizontalizada com envolvimento de todos os

atores.

 Difundir experiências bem sucedidas.



AS 3 DIMENSÕES DO TRABALHO EM REDE

INTEGRAÇÃO COOPERAÇÃO

CO-RESPONSABILIDADE

Tecnologia

Capital Humano

Organizações 

inovadoras
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COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL

Porque saber mobilizar está diretamente 

relacionado com saber comunicar?

Compartilhar sentimentos, 

conhecimentos e 

responsabilidades

Convocar vontades



FUNÇÕES DA COMUNICAÇÃO PARA 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

COLETIVIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

VINCULAÇÃO



A PRINCIPAL FUNÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

PARA A MOBILIZAÇÃO SOCIAL

VINCULAÇÃO

Gerar e manter vínculos entre o projeto e seus públicos, 

por meio do reconhecimento da existência e importância 

de cada um e do compartilhamento de sentidos e valores
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Vínculos fortes

Vínculos de co-responsabilidade



FATÔRES CRÍTICOS DE SUCESSO

Permitir que os atores da Rede de 

Mobilização:

Tornem-se 

protagonistas do 

processo, 

sabendo que sua 

participação é 

fundamental 

para as 

mudanças 

desejadas por 

todos.

Conheçam as 

propostas e os 

objetivos das 

ações 

governamentais

Julguem e 

optem pela 

adesão ou não 

ao processo



VISÃO DE FUTURO


