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Comunicar é transformar

Se a comunicação move o mundo, precisamos verdadeiramen-
te efetivar uma grande revolução para que mais pessoas conheçam 
as boas notícias e, por meio delas, passem a construir a transforma-
ção social. 

Ao vivermos esta nova época das mudanças tecnológicas, é 
preciso refletir sobre as inúmeras barreiras que causam exclusão e 
impedem as pessoas de trabalhar em unidade pelos mesmos objeti-
vos. O mundo mudou, evoluiu, mas mesmo assim, as pessoas evitam 
o diálogo como facilitador do crescimento e amenizador dos confli-
tos. O ato de dialogar e, no nosso caso, como cristãos, dialogar com 
respeito e carinho, torna-se o mais importante ato de comunicação a 
ser exercido por todos aqueles que buscam fazer o bem nas relações 
interpessoais.

É notório que ao mesmo tempo quando os meios de comu-
nicação fizeram uma revolução no mundo, muitas ferramentas con-
tribuíram para o isolamento e o individualismo. Basta refletir sobre 
quantos amigos você tem no Facebook, que realmente são seus 
amigos de verdade, para compreender que existe uma facilidade de 
unir-se às pessoas, mas sem o comprometimento de viver uma ver-
dadeira amizade em que a atenção, o cuidado e o contato pessoal 
prevalecem. Há de se destacar que também por meio dessas novas 
ferramentas, a informação tornou-se mais ágil, dinâmica e o poder 
da evangelização é maior e pode atingir muitas pessoas ao mesmo 
tempo. 
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É com base nesses desafios constantes, que atualizamos o Ma-
nual de Comunicação da Sociedade de São Vicente de Paulo no Bra-
sil. Mais que dispor regras, pensamos em criar um subsídio capaz de 
propor reflexões, análises e uma releitura de fatos que podem auxi-
liar os comunicadores vicentinos a lidarem com o advento das novas 
tecnologias, ampliando as formas de evangelização e propagação do 
carisma, sem distanciar dos fundamentos principais de nossa orga-
nização e, sobretudo, lutar por uma inclusão social que verdadeira-
mente integre os mais Pobres ao mundo cibernético. Afinal, se muitas 
discussões e informações importantes estão hoje no mundo virtual, 
quando uma pessoa não possui esse acesso, acaba não tendo opção 
de participar dos diálogos que podem provocar uma transformação 
social. Por isso, a proposta do Departamento Nacional de Comunica-
ção, sobretudo ao realizar a oitava edição do Encontro Nacional de 
Comunicação em 2012, na cidade de Porto Alegre (RS), é justamente 
propor com ousadia que os comunicadores batalhem para construir 
formas de inclusão social e virtual dos mais Pobres, para que tenha-
mos redes sociais também representadas por aqueles que nem sem-
pre possuem voz ativa. 

Desta forma, nossa evangelização não será somente pela pos-
tagem de informação nos meios virtuais, pelo compartilhamento 
de ideias e frases nas redes sociais. Assim, estaremos de fato cum-
prindo nosso papel de comunicadores vicentinos que, mais que 
propagar informações, está abrindo portas para uma acessibilidade 
de todos. Lutemos para que essa rede de caridade seja impulsiona-
da a partir de uma mudança radical. Não podemos mais nos confor-
mar com os exemplos rotineiros que encontramos dentro da nossa 
SSVP de que “não fiz porque não sabia” “não participei porque não 
recebi o convite”, “queria participar, mas não tenho nenhuma in-
formação”. Essas são questões que não podemos aceitar em nosso 
meio e, que cabe a nós, comunicadores que amamos nossa missão, 
propormos soluções práticas para amenizar essas distâncias que 
ainda enfrentamos. 
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Por uma comunicação que transforme, que motive a Mudança 
de Estruturas, que aproxime os ideais de Ozanam às posturas de todo 
vicentino atual. É esta linha que devemos propagar, essência desse 
Manual de Comunicação, fruto de um trabalho integrado e compro-
metido. 

Vamos aos Pobres!

Confrade Ricardo Fonseca
Diretor Nacional de Comunicação 
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Espiritualidade e Comunicação

“Há pessoas que por terem um exterior bem composto e um in-
terior cheio de grandes sentimentos de Deus, detêm-se nisto e quando 
veem a hora de agir, esquecem-se de tudo ... contentam-se com os sua-
ves colóquios que têm com Deus na oração, falam mesmo disso como 
anjos, mas ao sair daí, quando é hora de trabalhar para Deus, de sofrer, 
de se mortificar, de instruir os Pobres, de ir procurar a ovelha desgarrada, 
de gostar que lhes falte qualquer coisa, de aceitar as doenças, ou qual-
quer outra desgraça, aí, falta-lhes a coragem. Não nos enganemos: toda 
a nossa missão consiste em agir” – São Vicente de Paulo

Espiritualidade vem da palavra “Espírito” (“Spiritus”), que signi-
fica sopro, ou seja, força que leva a agir. Sendo assim, espiritualidade 
é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. É a vida 
segundo o Espírito, isto é, o próprio Espírito como força que nos ani-
ma e nos inspira, impulsionando-nos para a ação. É a profundidade 
de o próprio ser de uma pessoa, suas motivações maiores e últimas, 
seu ideal, sua utopia, sua paixão pela qual vive, luta e com a qual 
contagia.

Espiritualidade também é a relação direta com as qualidades 
do espírito humano, tais como amor, compaixão, paciência, tolerân-
cia, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabili-
dade e harmonia. Espiritualidade é um estilo de vida, uma maneira 
de vivê-la. No caso da Espiritualidade cristã é viver o dia a dia confor-
me o Evangelho de Jesus Cristo. É buscar os mesmos sentimentos e 
posturas de Jesus.
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Por isso que espiritualidade vai além de rezas, devoções, cele-
brações, Missas. É um estilo de vida no cotidiano: espiritualidade se 
vive no ônibus, na estrada, em casa, na rua, no trabalho, no sindicato, 
nas lutas populares, nas relações sociais, na escola, no falar, no ver, no 
julgar, no agir, na capacidade de comunicação entre os seres huma-
nos.

 Podemos dizer que comunicar com espiritualidade é mais do 
que informar, é mais do que se expressar com inteligência, é mais do 
que saber utilizar os “meios de comunicação”.  A comunicação per-
meada pela espiritualidade é a arte de gerar vínculos de comunhão. 
A Trindade Santa nos reflete esta “pura comunicação”, em que Deus 
cria pela Palavra. Logo, o Pai é o falante, o Filho é o falado e o Espírito 
Santo é o falando.

Sabemos que Deus falou pelos profetas e que Jesus, na con-
dição de comunicador e a comunicação do próprio Pai, tornou-se 
a Palavra que se fez carne e armou entre nós a sua tenda. Hoje, a 
Igreja fala da voz de Cristo: “Já não sou eu que comunico; é Cristo 
que comunica em mim”. Aqui, entra a relação fundamental entre co-
municação e espiritualidade, pois “a boca fala do que o coração está 
cheio”. Uma comunicação pautada na espiritualidade gera a virtude 
da comunicabilidade, ou seja, encontramos comunicadores de cora-
ção aberto, ouvidos abertos, mãos abertas, braços abertos, para só 
depois abrirem a boca!

A comunicação humana é fundamental para nós e também 
para o nosso relacionamento com Deus. O cristianismo é uma reli-
gião de comunicação, ou seja, auto-comunicação divina, na Encarna-
ção do Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade e também do 
evento Igreja como continuidade desta até os confins dos tempos. 
E a Igreja necessita, mais do que nunca, dos meios de comunicação 
para realizar o grande mandamento de Jesus sobre a missão: “Ide e 
evangelizai todos os povos”. 

Sem dúvidas, a comunicação humana pode contribuir para 
uma compreensão dos conteúdos da fé, desde quando se tenha es-
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piritualidade, pois só assim poderá falar ao coração das pessoas, so-
bretudo aos mais Pobres, como Ozanam mesmo nos interpela numa 
carta ao Padre Ozanam, em 21 de abril de 1848: “Ocupar-se sempre 
tanto dos empregados como dos patrões e dos operários como dos ri-
cos, eis, doravante, o único caminho de salvação para a Igreja da França. 
É necessário que os vigários renunciem às suas pequeninas paróquias 
burguesas, rebanho de elite em meio à população Pobre que desconhe-
cem. É preciso que se ocupem não somente com os indigentes, mas com 
toda essa classe Pobre que não pede esmola e que deve ser atraída por 
pregações apropriadas, por associações de caridade e pela afeição que 
se lhe demonstra e à qual muito mais é sensível do que se imagina”.

 Comunicar com espiritualidade e saber expressar com pa-
lavras e gestos o quanto Deus é Amor e compreender o que disse 
o apóstolo Pedro em At 10,34b: “De fato, estou compreendendo que 
Deus não faz distinção entre as pessoas!”.
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A SSVP e a comunicação: um 
breve relato histórico

A comunicação é um veículo fundamental no dia a dia das pes-
soas, sejam elas transmissoras ou receptoras. Na Sociedade de São 
Vicente de Paulo (SSVP) ela é, também, um componente importante 
a partir de sua fundação com as Circulares e Alocuções dos presi-
dentes, vice-presidentes e secretários do Conselho Geral.

O primeiro destes documentos conhecidos e publicados no 
Brasil data de 1837, de autoria do confrade François Lallier, Secretário 
Geral, e constava como uma espécie de anexo no Manual editado em 
1922. Assim era o preâmbulo: “Começamos convosco uma troca de 
correspondência que nos será bem agradável.”.

Seguiam em ordem, os de Emmanuel Bailly, Frederico Oza-
nam, Leão Cornudet, Luiz de Beaudicon, Jules Gosssi, Adolphe Bau-
don, Antonin Pagés, Paul Callon e Louis D’Hendecout. Todos eram 
dirigidos aos confrades e falavam ao coração, numa linguagem 
simples, procurando motivá-los principalmente nos serviços aos 
Pobres, por meio das participações nas reuniões de Conferências e, 
principalmente, a vivência espiritual. Aquelas orientações de nos-
sos fundadores e pioneiros servem, ainda, de bússola para todos 
nós.

Um detalhe importante: começavam sempre com as expres-
sões: Senhor e caro confrade, caro irmão e senhor, e, algumas ve-
zes no plural.
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Modernamente, o confrade José Ramón Diaz-Torremocha, Pre-
sidente Geral, foi muito feliz com a edição de Circulares seguindo o 
exemplo de seus antecessores.

Em Taubaté, o Conselho Central publica uma Carta Circular com 
fundamento na “Sagrada Congregação do Concílio”. Curiosamen-
te, o documento refere-se a uma questão vicentina da Diocese de 
Corrientes, na Argentina, e envolvia o caráter leigo da Sociedade, 
além da participação do elemento feminino na Sociedade para apli-
cação no Brasil. O ano: 1920.

Março de 1927 – Dia de São José – surge em Belo Horizonte o 
interessante livro “Contos Vicentinos”.

O Conselho Superior, durante a presidência do confrade Carlos 
Américo Barbosa Oliveira, de 1943 a 1957, publicava “Arquivos Vi-
centinos” – Consultas e Pareceres.

Em 1968, surgia o Guia das Obras Unidas, editado pelo Con-
selho Metropolitano de São Paulo, na gestão do confrade Antônio 
Espósito. Era tão oportuna a publicação que, no ano seguinte, o con-
frade Roberto Cortinez, incorporou-o ao Conselho Superior. 

Na gestão do confrade Wiler José de Lima, surgiria o Manual 
do Dirigente Vicentino. As mudanças rápidas na legislação e a facili-
dade de pesquisa pela internet inviabilizaram este e o Guia, anterior-
mente mencionado. Mas, cumpriram a suas funções comunicadoras. 
Ainda naquele mandato, o Boletim Brasileiro iniciava a publicação do 
Encarte da Família Vicentina.

Em 1965, o Conselho Superior realiza no Rio de Janeiro o Pri-
meiro Encontro Nacional Vicentino, gestão de Roberto Cortinez.

A comunicação durante o Encontro dava passos de tartaruga.  
Mas o evento possibilitou a criação da Coleta Ozanam, para ajudar 
na impressão e distribuição do Boletim Brasileiro. 

Em 1953, a Sociedade Editora Vicentina de Belo Horizonte pu-
blicaria a 3ª Edição do “Presidente Vicentino”.

Em 1969, a Voz de Ozanam, fundada em 1964 pelo confrade 
Paulo Sawaia e editada pelo Conselho Metropolitano de São Paulo, 
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lançava “Assim, pois, haveis de orar:” – Um devocionário com infor-
mações e aconselhamentos.  Em idêntico estilo e comemorativo ao 
centenário da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil, o Conse-
lho Central de Conselheiro Lafaiete, da área do Conselho Metropoli-
tano de Ouro Preto, publicava em 1972, o “GUIA PARA OS VICENTI-
NOS”.

As Comissões de Jovens da área do Conselho Metropolitano de 
Governador Valadares, quase ao final do Segundo Milênio, lançaram 
o interessante opúsculo “Conferência Vitrine Vicentina”. 

No ano de 1972, na gestão do Presidente Batista Pereira, o Con-
selho Superior publicava em volume encadernado, o Relatório Ge-
ral comemorativo ao Centenário da Sociedade, no Brasil. Dezembro 
de 1983 – Ano Comemorativo ao Sesquicentenário da Sociedade – o 
Presidente José Mariano de Oliveira publica a Circular nº 07, com 
orientações práticas aos confrades e consócias, numa linguagem 
simples e de fácil compreensão, inclusive sobre o Boletim Brasileiro. 
Em 1989, entre as gestões de Madeira Miranda e Leocádio Sabino 
– Instruções para preenchimento de mapas. Eles eram enormes e 
complicados.

Outros presidentes, ao longo da história do Conselho Nacional 
do Brasil, preocuparam-se, e ainda têm este costume de se comuni-
car por meio de Circulares e correspondências.

Na gestão do confrade Leocádio Aragão Sabino foram iniciados 
os Encontros dos Meios de Comunicação, em nome do então Conse-
lho Superior, que criara a função de Diretor de Comunicação para o 
Boletim Brasileiro. 

O Primeiro Encontro em Goiás, meio sem jeito, com as equipes 
procurando caminhos e a criação do que foi chamada carinhosamen-
te pelos participantes de “Agência Sabino Pressa”, para coordenar 
e direcionar as notícias às Unidades Vicentinas e veículos de mídia.

Mas antes de se registrar que o Conselho Metropolitano de For-
taleza havia realizado em março de 1988, o 1º Encontro de Periódi-
cos Vicentinos, em Messejana.
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Revistas, jornais, resenhas e outras formas de comunicação 
eram e são utilizadas com muito proveito por diversas Unidades Vi-
centinas no Brasil.

O começo para muitos, senão a maioria, foi difícil.
Os veículos para impressão eram mimeógrafos a álcool. A ro-

tina era digitar e efetuar a correção num processo bem complicado 
e artesanal. Dias eram dedicados na elaboração de uma simples Cir-
cular, com retoques, perda de material e de neurônios.  Fotocópias 
eram sonhos bem distantes, e que dependiam de textos paciente-
mente datilografados em máquinas, cujas fitas nem sempre tinham 
boa qualidade. Fazer jornal era uma operação extremamente compli-
cada. Senão, vejamos: a busca das matérias, a montagem e a revisão 
eram um ‘Deus nos acuda’.

Muito comuns frases onde se separava a cabeça do corpo, ao se 
colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo.

As fotos – poucas – e de qualidade duvidosa. 
Selecionavam-se as melhores e o encarregado do órgão solici-

tava a um prestador de serviço, a confecção de clichês para impres-
são. Eram caros e, algumas vezes, suas elaborações indisponíveis na 
própria cidade.

E aconteciam casos cômicos.  
Certa ocasião, numa visita regulamentar, o presidente do Con-

selho Central foi convidado a fotografar o primeiro aniversário do pri-
mogênito do dirigente do Conselho Particular de uma comunidade.

Oitenta crianças foram focadas. Pelo menos uma foto seria pu-
blicada no Jornal e, quem sabe, até no Boletim. Ao retirar o filme da 
máquina, perdeu-se todo o trabalho. A história da família, principal-
mente e da Sociedade, ficaram sem o testemunho fotográfico.

Hoje, as fotos são de excelente qualidade, com máquinas digi-
tais, transportadas para o computador e enviadas para os órgãos de 
mídia com segurança e rapidez.

Nos encontros de jovens, a criatividade impunha dinâmicas en-
graçadas e criativas. Os grupos escalavam um representante que de-
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veria fazer um discurso de cinco minutos para o plenário. O vencedor 
era o que melhor se expressasse e não utilizasse vícios de linguagem 
como “Sabe? Tá entendendo? Né, então, e o cansativo ééé...”. Simu-
lações de programas radiofônicos, ou de televisão, com entrevistas 
não faltavam durante os mencionados encontros.

A famosa e hoje saudosa, a Mineirada, encontro de jovens dos 
Metropolitanos de Minas Gerais, lançou como forma de comunicação 
musical um concurso para escolher o hino oficial.  A ganhadora foi à 
música Sinais, composta por vicentinos do Vale do Jequitinhonha.

Programas radiofônicos surgiam sob a responsabilidade de 
Conselhos ou Conferências. Alguns persistem, outros, por falta de es-
trutura desapareceram. Para os que pensavam que o computador e 
a televisão acabariam com o rádio, ele, hoje, está bem posicionado e 
tem a grande vantagem da mobilidade e rapidez em transmitir even-
tos.

O sonho do confrade Wiler José de Lima, do Conselho Nacional 
do Brasil possuir uma estação de ondas curtas, hoje é uma realidade 
por meio da internet, num trabalho do Departamento de Comunica-
ção, com a Vibrar.

Diversos veículos para assuntos específicos foram lançados 
pelo Conselho Superior e depois Conselho Nacional: Apostila do Cur-
so Básico da Escola de Caridade Frederico Ozanam em 1983, subs-
tituído por Módulos e adotando um título mais técnico – Escola de 
Capacitação. O Manual do Vicentino e a Política, o da Comissão de 
Jovens. 

As Conferências de Crianças e Adolescentes – uma grata sur-
presa na Sociedade – tiveram, também, o seu Manual.

Os dirigentes, uma preocupação constante dos órgãos de dire-
ção, foram brindados com o ‘Deveres do Presidente’, numa roupa-
gem nova.

O Regulamento Experimental de 1968 a 1973 ocasionou 
uma mudança de hábitos Todos passaram a ter interesse em possuir 
seu exemplar. Ganhou a comunicação. 
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Num trabalho iniciado na gestão do confrade Carlos Henrique 
David e concluído na seguinte, do confrade Nelson Antônio de Sou-
za, o diretor de Comunicação, João Marcos Andrieta, com apoio de 
vários colaboradores nesta arte de mídia, lançaria em 2005, o Ma-
nual de Comunicação.

O Boletim Brasileiro, veículo mais antigo da comunicação 
vicentina, ficou mais atraente, com páginas coloridas, mas sem per-
der o foco da pessoa do Pobre. Outros órgãos de mídia editados por 
Conselhos Metropolitanos, Centrais e Particulares e demais unidades 
acompanham os sinais de renovação. A Revista Vicentina de Forta-
leza fundada em 1888 pelo Barão Studart continua. A Adoremos, de 
Belo Horizonte, caminha para seu centenário.

A Família Vicentina antes dispersa descobriu-se e, justamente 
por meio dos Encontros de Comunicação. Palestrantes e escritores, 
religiosos ou leigos tornaram-se conhecidos e solicitados para even-
tos. 

 Livros de formação e orientação ajudam na comunicação e di-
recionamento para os Pobres, nossos Mestres e Senhores e no co-
nhecimento mútuo.

A comunicação na gestão da consócia Maria Geralda Ferreira 
(Ada) deu um salto qualitativo. 

A mídia vicentina com o advento da internet expandiu. São 
sites, inclusive o “facebook”, blogs, e utilização de correio eletrônico 
este, colocando em segundo plano o celular, que se sobrepõe ao te-
lefone fixo e o fax.

 O Conselho Geral Internacional, antes um órgão muito distan-
te, hoje se faz presente por meio da internet, de seus departamentos 
e diretores.

As palavras proféticas de Ozanam de reunir o mundo numa 
grande rede de caridade são uma realidade, também, no setor 
midiático. 

Um caso interessante, curioso e engraçado para ilustrar a força 
da comunicação. Chegou ao conhecimento do Senhor Bispo, que em 
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uma de suas comunidades rurais, o “Padre Chiquinho” estava reali-
zando maravilhas com seus sermões. Como não tinha nenhum padre 
com este apelido, lá se foi ele, verificar o fato. Em trajes civis, postou-
se bem ao fundo da igreja atento ao erudito sermão. Dele fazemos 
um resumo.

“Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, Festa de São Pedro e 
de São Paulo, estes dois baluartes da Santa Igreja Católica Apos-
tólica Romana, faremos uma coleta especial para ser enviada ao 
Senhor Arcebispo Diocesano, que por sua vez, fará a gentileza de 
fazer seu encaminhamento ao Santo Padre o Papa. Sua Santida-
de, como sabem e já foi explicado por outros sacerdotes que me 
precederam nesta vibrante comunidade, presta uma inestimável 
ajuda às populações pobres de diversos países...”.

O Bispo ouviu a longa exortação e saiu. Encaminhou-se depois 
à Sacristia e aguardou o farsante. Este, retirando os paramentos, e 
vendo-o, colocou-se ao seu dispor.

A resposta- “Sou o bispo Eugênio e vim buscar a coleta”.
Ato contínuo, cabo Olegário, Comandante do Destacamento, 

entrou com as algemas, dando voz de prisão ao comunicador.
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Assessoria de Comunicação na 
era digital

Se por um lado a comunicação está em todo lugar, por outro, é 
necessário estabelecer práticas corretas e eficazes de relações entre 
o emissor e o receptor da mensagem. A organização dos processos 
comunicacionais para que atinjam os objetivos específicos e o públi-
co-alvo de uma instituição é tarefa essencial de uma Assessoria de 
Comunicação. Portanto, quando uma organização começa a se fazer 
mecanismos de propagação da informação de forma isolada e des-
centralizada, ou seja, várias pessoas enviam comunicados e muitas 
vezes eles apresentam divergências, não há posicionamentos ofi-
ciais, não se respeita a hierarquia organizacional e cada um lança o 
seu processo de comunicação sem observar se há um padrão esta-
belecido, percebe-se uma grande desorganização na forma de emi-
tir mensagens, o que reflete diretamente no modo como as pessoas 
visualizam o trabalho realizado pela empresa. 

Assim, se direcionarmos um olhar para a Sociedade de São Vicen-
te de Paulo (SSVP), percebemos que a falta de uniformidade na emis-
são das informações e até mesmo na condução de publicização dos 
acontecimentos provocam a imagem que temos várias instituições em 
uma só. Esta prática demonstra um certo despreparo por parte das li-
deranças em trabalharem com a ideia de administrar uma célula da 
instituição e, ao mesmo tempo, compreenderem que essa célula faz 
parte de um todo, que é coordenado por uma gestão nacional respon-
sável por direcionar as ações e ter os posicionamentos oficiais. 
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O que ainda se vê é algo complexo e que precisa de mudan-
ças. Quando lançamos, por exemplo, uma comemoração oficial em 
honra a um santo da Família Vicentina, percebemos que confrades e 
consócias produzem logotipos comemorativos, publicidades fora do 
contexto e mensagens que não estão em sintonia com o tema e pro-
posta da comemoração. Nesses casos, o mais recomendado é, certa-
mente, termos uma só linguagem; produzirmos materiais de divul-
gação padronizados, constituindo um só modelo de comunicação. 
Somente assim, conseguiremos mostrar para todos, inclusive nossos 
doadores, a grandiosidade da SSVP, que falando uma só linguagem, 
poderá transparecer que somos uma organização unida, forte e uni-
forme, capaz de ser uma só em todas as regiões do país. 

Essa uniformidade e organização dos processos de comunica-
ção são competências de uma Assessoria de Comunicação que, hoje, 
na SSVP, está confiada aos Departamentos de Comunicação, forma-
dos nas Unidades Vicentinas por confrades e consócias que possuem 
a vocação de comunicadores missionários e estabelecem diálogos, 
produzindo mecanismos de propagação da boa nova. Dessa forma, é 
preciso que os Departamentos de Comunicação estabeleçam diretri-
zes para atuarem como uma Assessoria de Comunicação Integrada, 
que possuam o propósito de fazer chegar as informações advindas 
do Conselho Nacional em todas as Unidades, para que tenhamos 
uma frente de trabalho única em todo o país. 

Frente a essa necessidade, torna-se necessário que os Conse-
lhos invistam nos processos de comunicação desenvolvidos a partir 
de uma análise de qual meio mais eficaz de chegar aos vicentinos. 
E cabe aos Departamentos de Comunicação apontarem esses cami-
nhos, proporem essa unidade entre os vicentinos, acompanharem 
a propagação da informação e serem instrumentos facilitadores da 
comunicação uniforme. Atuando dessa maneira, cumpre-se o papel 
essencial de uma Assessoria de Comunicação. 

Mas a promoção de práticas únicas e organizadas pode acon-
tecer por vários meios, por isso, uma Assessoria de Cmunicação deve 
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estar sempre em constante busca das necessidades e demandas para 
melhorar os processos comunicacionais nas Unidades Vicentinas. E 
nos dias atuais, boa parte dessas ações passa pelos mecanismos liga-
dos à internet. A expansão de sites de redes sociais e o ingresso maci-
ço de usuários da Internet nesses ambientes despertaram o interes-
se de organizações por esse canal de comunicação que atualmente 
ganhou denominação de online, por especialistas da área, opondo-
se à comunicação feita em mídias tradicionais, chamadas de off-li-
ne. Porém, a presença de organizações nesses espaços ainda se dá 
de maneira confusa, desvinculada de parâmetros eficientes para se 
atingir os objetivos de uma comunicação clara e que atinja todos os 
públicos. O que se vê por aí é uma preocupação acentuada de muitas 
Unidades Vicentinas de criarem perfis nas redes sociais e começarem 
a compartilhar imagens com mensagens positivistas, mensagens de 
motivação, trechos de música e poesias. Com isso, gera-se uma onda 
desgastante de informações rotineiras que se tornam cansativas de 
ler, visualizar e provocam resistência nos usuários da internet. Portan-
to, as lideranças vicentinas e os comunicadores devem desvincular 
a ideia de que criar um perfil na internet e propagar uma série des-
sas mensagens é fazer comunicação. Esta é uma estratégia defasada, 
uma vez que a comunicação na rede deve ser de forma dinâmica e 
criativa, ou seja, antes de criar um perfil ou postar algo, torna-se ne-
cessário construir estratégias para analisar se será apenas mais um 
post ou será aquela informação útil, atraente, que contribuirá com a 
evangelização. 

A produção de criatividade é uma das qualidades primordiais 
para os comunicadores vicentinos e fica a proposta de se produzir e 
difundir somente o que for construído com originalidade e tiver uma 
meta estabelecida para o público-alvo, senão, estamos contribuindo 
para a chamada poluição virtual que, em vez de gerar uma imagem 
positiva, provoca resistência entre os usuários da internet. 

Esses desafios são criados a partir da facilidade de comparti-
lhar informações na rede virtual. Hoje, torna-se fácil, em segundos, 
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estar conectado às redes sociais, ter um blog e postar um vídeo, mas 
a tarefa do comunicador vicentino vai muito além de criar mecanis-
mos e, sim, promover a integração dos vicentinos por meio de canais 
fortes, consolidados e que atinjam a maioria dos membros da SSVP. 
Mas é preciso deixar bem claro que informação eficiente na rede é 
aquela que gera mobilização. Com isso, vem a reflexão: será que em 
vez de vários perfis em redes sociais, não seria melhor termos um 
só que, fortalecido, seria o encontro de todos os usuários vicenti-
nos do Brasil? Não seria interessante que cada Unidade, sobretudo 
Conferências, Conselhos Particulares e Centrais pudessem ampliar a 
participação no site nacional e ou do Conselho Metropolitano, em 
vez de ter um site que possui poucos acessos? Tudo isso precisa ser 
repensado, para que tenhamos uma SSVP forte e, com isso, possa-
mos atrair mais parceiros para a nossa organização. Por fim, para que 
a comunicação seja global e integrada, um único perfil costuma ser 
mais atrativo, pois  fortalece  o  laço  da organização com o público, 
que se vê em contato com várias formas de comunicação e diferentes 
tipos de conteúdo.

Normatização - Partindo dessas premissas, o Conselho Nacio-
nal do Brasil normatiza que somente o CNB possui autorização para 
criar, gerir e propor perfis nas redes sociais, sites e blogs com a sigla 
SSVPBRASIL ou termos ligados à Sociedade de São Vicente de Paulo 
do Brasil, a exemplo de: Vicentinos brasileiros, SSVP brasileira, SSVP 
nacional, Vicentinos Brasil, dentre outras que remetem à ideia de um 
perfil, comunidade ou grupo de teor nacional. 

A Comunicação de massa e conhecimento do público-alvo

Quando uma organização possui um número grandioso de 
membros, ela acaba tendo que direcionar algumas práticas de co-
municação de massa, ou seja, realizar ações para indivíduos que não 
se conhecem, que não se interagem. Porém, quando se adota esse 
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método, acaba-se abrindo mão de um novo formato que hoje é usa-
do na propagação de informação: a interatividade. Envolver as pes-
soas em uma organização não é tarefa fácil, mas só se tem resultados 
positivos quando é feita a tentativa de conhecer quem são os mem-
bros que fazem parte da organização. No nosso caso, portanto, é pre-
ciso que o Departamento de Comunicação esteja constantemente 
atualizando dados, procurando o perfil dos vicentinos que atuam na 
área do Conselho. Com isso, será possível direcionar ações mais con-
cretas para envolver o público e obter resultados favoráveis para a 
nossa ação de ajudar aos mais Pobres. Com base nessa afirmativa, 
é necessário conhecer técnicas usadas para realizar uma prática co-
municacional direcionada para uma demanda que surge. De acordo 
com Palacios (1999), cinco características são importantes para se-
rem usadas na comunicação, quando se conhece um público-alvo: 
a multimidialidade/convergência (quando se tem vários meios de 
comunicação e todos podem se transformar em um só); interativida-
de (quando o emissor e receptor conversam ao emitir uma mensa-
gem); hipertextualidade (pequenos textos que indicam caminhos); 
personalização (uma iniciativa feita para um determinado grupo de 
acordo com os interesses dele) e memória (o resgate de um fato para 
motivar novos acontecimentos).  Partindo dessas características, é 
possível construir uma tela de diálogos que vai facilitar a propagação 
de informações na SSVP de forma rápida e abrangente. Como exem-
plo disso, podemos citar o portal nacional SSVPBRASIL. Construído 
a partir de uma ideia de comunicação integrada, abrangente e ao 
mesmo tempo local, o site foi ganhando ferramentas de interativida-
de e, hoje, consegue convergir várias mídias que vão desde vídeos, 
notícias, redes sociais e uma webrádio. Ou seja, em um só lugar, o 
internauta consegue buscar informação que se não houvesse essa 
convergência, teria que fazer uma busca em vários canais e correr o 
risco de não encontrar o desejado. 

Com isso, é preciso que os orientadores da comunicação, aque-
les que estão diretamente ligados com a Assessoria Vicentina na área, 
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tenham essa mentalidade de que a unidade não limita, mas provoca 
um resultado mais eficaz de se concentrar vários produtos de comu-
nicação em um único espaço, facilitando o acesso do usuário e, claro, 
possibilitando efetivar uma rede de caridade sonhada por nosso fun-
dador principal, Frederico Ozanam. 

Acompanhar as informações para colaborar no processo de 
formação vicentina

Como ainda não é possível termos essa uniformidade defendi-
da neste Manual, torna-se necessário que as Assessorias de Comu-
nicação, por meio dos Departamentos de Comunicação, passem a 
acompanhar a difusão das informações, sobretudo, na internet, onde 
se tornam mais fácil a postagem e difusão das mesmas. Esse trabalho 
não é de caráter repressor, mas sim, de defesa da imagem de nossa 
instituição, que ao longo dos anos foi conquistando credibilidade e 
crescendo para servir melhor às famílias de todo o mundo. Não acre-
ditamos que uma postagem de um usuário que se denomina vicen-
tino atacando a instituição vai abalar a imagem institucional da SSVP, 
mas é preciso ensinar aos confrades e consócias quais as formas mais 
viáveis de manifestar a opinião, fazer críticas e até mesmo sugestões. 
Afinal, existe uma hierarquia na SSVP que a mantém de forma organi-
zada, viva e operante até os dias atuais e o advento dos novos meios 
de comunicação não vieram para desrespeitar essa ordem hierárqui-
ca e, sim, facilitar o acesso às informações oficiais. Portanto, o fato 
do usuário estar livre em uma rede social, por exemplo, não implica 
que ele possa tomar medidas sem o devido respeito à hierarquia, ao 
Conselho que ele faz parte. É preciso compreender que a exposição 
de uma opinião pública postada na web pode gerar uma corrente 
negativa que se alastra e, consequentemente, prejudica todo um tra-
balho que é feito fora do mundo virtual e que milhares de pessoas 
dependem dele. Dessa forma, é preciso reafirmar que o espírito de 
liberdade causado pela internet não pode se sobrepor aos princípios 
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ético, cristão e vicentino, que já existiam antes mesmo do surgimen-
to da web e os mecanismos online. E assim, pode surgir a pergunta: 
se Ozanam estivesse vivendo no mundo atual, não estaria usando 
as redes virtuais para se comunicar? Pela vocação de comunicólogo 
que possuía, certamente, ele poderia utilizar dessas ferramentas, mas 
jamais ele abriria mão de discutir face a face as injustiças do mundo, 
de falar pessoalmente sobre um desafio enfrentado, de desabafar 
com a pessoa certa, sem indiretas e o uso do termo #fato (expressão 
comumente utilizada nas redes sociais, na tentativa de expor uma 
verdade), ou seja, ele seria um legítimo comunicador que expõe pelo 
contato pessoal os desejos, ideias e ações e só utilizaria dos recursos 
virtuais disponíveis para mobilizar. Não estamos sendo audaciosos 
em fazer essas suposições, simplesmente, quando se conhece a vida, 
a história, os ideais de Frederico Ozanam e seu grupo de amigos, tor-
na-se clara essa percepção. 

É por essa razão que os coordenadores de comunicação pre-
cisam acompanhar de perto as mensagens repassadas em nome da 
SSVP e, sempre que necessário, instruírem os vicentinos sobre qual 
a melhor postura a ser usada. Esse é um procedimento comum nas 
empresas e organizações, de buscar diariamente tudo que se posta, 
comenta e publica sobre elas, para avaliar o grau de aceitabilidade e 
publicização. Temos que aprender com essa nova realidade que sur-
ge para crescermos e defendermos nossa marca histórica de institui-
ção reconhecida como exemplo de promoção humana.

Referência:

PALACIOS.  Marcos.  O que há de (realmente) novo no jornalis-
mo online?  Conferência proferida por ocasião do concurso público 
para Professor Titular na FACOM/UFBA, 1999. 
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Senhoras e senhores, 
com vocês: o Jornalismo 
Comunitário Vicentino

Uma desmistificação de que o jornalismo está apenas 
reduzido aos meios acadêmicos e profissionais da 

área. Vicentino que tem boa vontade e busca o 
aprimoramento de técnicas consegue fazer produtos 
de Comunicação com qualidade e sem amadorismo

Você já parou para pensar que nós, os vicentinos, formamos 
uma tribo? Não usamos tatuagens, ou ouvimos o mesmo tipo de 
música, nem tampouco cortamos o cabelo em formato de cuia ou nos 
vestimos iguais, mas compartilhamos dos mesmos valores, desejos 
e espiritualidade. A forma de cumprimentar, utilizando a expressão 
‘Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo’, por exemplo, é única e 
exclusiva do nosso meio, como também a utilização das expressões 
confrade e consócia. Unidos por estas particularidades, tornamo-nos 
membros de uma mesma comunidade, que é a vicentina e, como 
tal, além de professarmos o mesmo carisma, temos uma linguagem 
própria que vai muito além da comunicação verbal. Por estar imbuída 
em nosso ser, ela se manifesta nas atividades cotidianas e, no caso 
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de comunicadores e comunicólogos1 vicentinos, na forma de fazer 
produtos comunicacionais. 

  E este jornalismo específico de uma determinada ‘tribo’ não 
pode ser moldado. Ele deve obedecer às particularidades do grupo. 
Não adianta utilizar uma linguagem erudita para um público que nem 
sabe se ‘erudito’ é de comer ou beber; ou ainda, apropriar-se de jargões 
do rock para um público que é seguidor de tecnobrega2. É preciso 
encontrar um ponto de equilíbrio que, no caso da Comunicação, é 
denominado Jornalismo Comunitário.

 Como o próprio nome diz, é um jornalismo feito na base, 
dentro de uma comunidade. Este estilo de comunicar vai analisar as 
características daquele determinado grupo e tentar decodificá-las em 
jornais, revistas, sites, programas de TV, que serão mais segmentados, 
ou seja, voltados para aquele público que se deseja atingir. “É um 
jornalismo que interliga, atualiza e organiza a comunidade e realiza 
os fins a que ela se propõe”, explica o teórico Marcondes Filho (1997, 
p. 160).

 Voltemo-nos aos exemplos: o Jornal Nacional (JN), produto da 
Rede Globo de TV, tem uma linguagem objetiva e dinâmica, tendo 
em vista que ele é feito para milhões de pessoas, em todas as regiões 
do país, com diversificadas faixas etárias e de escolaridade. Há de ser 
levar em conta que o JN tem o único objetivo de vender informações 
para o macroambiente. E nós, vicentinos, o que vendemos em nossos 
periódicos? É claro que informações, no entanto, elas devem ser 
norteadas de espiritualidade, com a proposta de informar ao mesmo 
tempo em que evangeliza, dissemina a caridade, recruta membros e 
benfeitores no microambiente de nossas Unidades. 

O Jornalismo Comunitário vem com uma proposta de auxiliar 
todos os comunicólogos e comunicadores que trabalham com mídias 
para grupos específicos, como é o caso do jornalismo vicentino, feito 

1 Comunicólogos são profissionais da área de Comunicação formados; já os 
comunicadores são aqueles que não possuem habilitação.
2  Tecnobrega é um estilo de música do Pará.
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por gente que, na maioria das vezes, pode até não ter formação na 
área, no entanto, nestas pessoas sobra boa vontade em fazer o melhor, 
pois acreditam na comunicação como fonte de transformação social. 
Mas é importante que não se abra precedentes para o amadorismo. 
A comunicação deve ser feita de forma simples, porém, obedecer aos 
padrões jornalísticos é uma forma de garantir que as informações 
sejam interpretadas com mais facilidade. É bom que fique claro que 
as regras de redação – tanto para impresso, web, rádio ou TV – não 
foram criadas para confundir ou atazanar a vida de ninguém. Pelo 
contrário, elas existem para facilitar a vida tanto de quem comunica, 
quanto de quem precisa ser comunicado. 

De acordo com Cecília Peruzzo (2003), citada por Amarildo 
Carnicel, o jornalismo comunitário “(...) por meio de uma linguagem 
simples e acessível, não pode se caracterizar apenas como um 
repositório de notícias; deve afigurar-se como um suporte que 
apresenta conteúdo, que estimule o leitor a levantar questionamentos, 
fazer críticas, propor soluções; oferecer elementos para que o cidadão 
não seja um mero receptor do veículo, mas um agente transformador 
da sociedade”. Acrescenta. “Deve também cumprir a função de 
atender aos anseios da comunidade e divulgar as suas realizações, 
podendo se constituir em fonte de promoções comunitárias, oferecer 
caminhos para soluções de problemas, organizar eventos e liderar 
campanhas nem sempre presentes na mídia convencional”.

O papel do jornalista em um veículo de comunicação 
comunitário será de mediador. Ele apenas adequará textos e 
informações para que os mesmos sejam inteligíveis. São os próprios 
membros da comunidade, como o nosso caso os vicentinos, que 
farão todo o trabalho de recrutamento de informações e produções 
de matérias. Mas para isso, é importante que eles recebam um 
treinamento básico nas áreas de reportagem, redação, fotografia e 
diagramação. É bom que fique claro que nada adianta gastar com 
impressão ou manutenção de sites, se ninguém vai querer ler ou ter 
acesso ao produto.



26    MANUAL DE COMUNICAÇÃO

Pequeno resumo histórico

Há divergências quanto ao surgimento do Jornalismo 
Comunitário, mas boa parte dos teóricos acredita que ele tenha 
nascido pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), no final dos 
anos 60. 

Membros das comunidades e religiosos produziram, na época, 
periódicos que traziam discussões sociais e políticas e ficaram 
conhecidos como rede de comunicação popular.

O fenômeno Rene

 Por ser um meio de comunicação das bases, ou seja, que 
vem do povo, teóricos e burgueses tentam desmerecer o Jornalismo 
Comunitário. Mas a cada dia, produções desta linha mostram força, a 
exemplo do trabalho feito pelo jovem Rene Silva, de 17 anos, criador 
do jornal ‘Voz da Comunidade’. 

 Em novembro de 2010, quando a Polícia fez um cerco contra 
traficantes no Complexo do Alemão (RJ), o menino – com a ajuda 
de mais dois amigos – montou uma cobertura em tempo real dos 
acontecimentos, publicando as informações no Twitter3.

 O trabalho de Rene Silva não serviu apenas para ‘matar’ a 
curiosidade alheia, como também informar os moradores da própria 
comunidade sobre áreas de riscos e tiroteios. E toda cobertura foi 
feita pela janela do quarto dele, de onde via os fatos, e postava as 
notícias com o auxílio de um aparelho celular.

 Este garoto do Complexo do Alemão vem mostrar que fazer 
jornalismo vai muito além do que criar um ‘jornalzinho’. Não quero 
desmerecer nenhum impresso, pelo contrário, eles têm um papel de 
destaque dentro da Comunicação, mas há outras formas tanto ou até 
mais eficientes de se comunicar algo e, a falta de recursos financeiros 

3  Twitter um blog pessoal na internet, onde as pessoas postam informações e opiniões.



MANUAL DE COMUNICAÇÃO    27

não pode ser desculpa para que uma Unidade Vicentina deixe de 
repassar notícias aos membros. 

Se observarmos, vamos lembrar dos nossos antepassados, os 
Homens Primitivos que, ao seu modo, faziam jornalismo, registrando 
as informações nas paredes das cavernas. Cuidado, nada de sair por 
aí pichando pedras. Hoje, temos outros meios mais modernos para 
transmitir mensagens e, esta transgressão, conhecida atualmente 
como pichação, pode causar-lhe sérios problemas com órgãos 
ambientais.

 Voltando ao caso do Rene, o leitor pode se questionar: mas 
nem todo mundo tem acesso ao Twitter! Claro que não! No entanto, 
você pode se comunicar por meio de cartas, rádio, carro de som 
(muito utilizado em Arcos – MG – minha cidade, para anunciar até 
velórios), um folder, quadro de avisos, dentre outros. Escolher qual 
deles usar vai depender – além do valor que se tem para empreender 
– do público que deseja atingir. E SEMPRE: da qualidade utilizada.

 Lembre-se que uma informação é um diamante bruto. Se 
não for lapidado, não tem valor algum. Agora, uma informação bem 
trabalhada vira notícia, desperta o interesse e pode, sim, gerar uma 
mobilização social em torno de um objetivo que se pretenda atingir. 
No nosso caso, de vicentinos, de evangelizar enquanto promovemos 
a caridade. 

Referência Bibliográfica
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Redes Sociais: presença 
evangelizadora, ética e criativa

No Brasil, mais de 65 milhões de pessoas são usuárias da inter-
net, segundo dados do Ibope, divulgados em dezembro de 2009. O 
sistema de comunicação em rede que – por volta de 1980 era uti-
lizado apenas pelas empresas, escolas e uma pequena camada da 
população – começou a se popularizar na década de 90, sendo con-
solidado atualmente como uma ferramenta que abrange 44% da po-
pulação urbana brasileira, segundo a mesma pesquisa. 

Se com o aumento da acessibilidade existe uma maior possibi-
lidade de interação entre as pessoas, por outro lado, amplia as pos-
sibilidades de exposição da vida privada. Este fato é desencadeado 
pelo advento dos sites pessoais, as webcams, os blogs e, reforçado, 
com a criação das chamadas redes sociais. 

Em meio ao desenvolvimento da internet, aumentaram-se, 
também, as possibilidades de acesso e mais usuários registraram 
perfis nas chamadas redes sociais virtuais.

Redes sociais representam um conjunto de participantes au-
tônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 
compartilhados. A questão central das redes é a valorização dos elos 
informais e das relações, em detrimento das estruturas hierárquicas. 
As redes sociais são exatamente as relações entre os indivíduos na 
comunicação mediada por computador. Esses sistemas funcionam 
por meio da interação social, conectando pessoas e proporcionando 
a comunicação delas.
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Mas os internautas, com a liberdade oferecida pela rede, não 
se limitaram a apenas inserir informações pessoais e noticiar acon-
tecimentos para exibir a vida social. Passaram a criar perfis falsos ou 
anônimos em que podiam expor opiniões e até lançarem boatos para 
circularem na rede que, com a verdadeira identidade, não teriam co-
ragem, pelo fato de possíveis problemas com a Justiça.

Essas posturas tornaram-se ainda mais comuns com a expan-
são do site de relacionamentos Orkut, que é uma comunidade virtual 
afiliada ao Google, criada em 22 de janeiro de 2004, com o objetivo 
de ajudar seus membros a criarem amizades e manterem relaciona-
mentos. No site, também conhecido como rede social, cada usuário 
possui uma conta e um perfil, onde pode adicionar características 
pessoais, como descrições físicas, listas de livros e músicas e um texto 
de apresentação. Ele se tornou muito popular no Brasil até a chegada 
do Facebook. Uma nova rede social, não muito diferente do Orkut. Os 
membros desta rede social, como aliás de todas as outras, interagem 
entre si, visitando os perfis, fazendo amigos, estabelecendo contatos, 
deixando comentários, enviando mensagens, enfim, se comunicando. 

O site foi fundado em 2004 por Mark Zuckerberg e, inicial-
mente, tinha como alvo apenas os estudantes da universidade Har-
vard, mas progressivamente foi permitindo a inscrição de alunos 
de outras escolas, até que em 2006, estava disponível para todos.  
Hoje, devido ao sucesso, o Facebook é usado também por empresas 
para recrutamento de colaboradores ao mesmo tempo quando insti-
tuições, até mesmo do Estado, chegaram a bloquear o acesso ao site 
durante o expediente de trabalho.  

Outro mecanismo que surge com o advento das redes sociais 
é o Twitter, definido como um microblog em que são postadas infor-
mações e pequenos comentários. Ele permite que os fatos, até mes-
mo pessoais, sejam atualizados no momento quando os mesmos 
acontecem, por meio de uma chamada linha do tempo. 

Com as redes sociais, a notícia, fato ou boato pode ganhar, pela 
imediatez, uma repercussão maior, mesmo não sendo possível com-
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provar de imediato a veracidade do mesmo. Esse fato, conhecido 
como publicização que, em linhas gerais, significa visibilidade, ganha 
cada vez mais espaço na sociedade pós-moderna, visto que o uso 
das redes sociais extrapola o campo virtual e repercute nas mídias 
convencionais e/ou nacionais, ou seja, pauta outros veículos de co-
municação de massa.

As redes sociais e a exposição do privado

Com esses acontecimentos e a grande exposição da vida priva-
da, o conceito de público e privado se modificou ao longo do tempo, 
visto que antes era considerado privado tudo que era secreto, já hoje 
os dados pessoais estão acessíveis a muitos. Desde os gregos até a 
contemporaneidade, intensas foram as discussões sobre a concep-
ção de esfera pública e privada. Por mais simples que seja explicar 
que o público é o que pode se tornar visível, e o privado é uma esfera 
mais particular, existe uma série de análises que reforçam uma teoria 
conceitual que se modificou ao longo dos anos e sofreu influências 
culturais e políticas. Assim, com o advento das novas tecnologias e 
o desenvolvimento dos meios de comunicação, as fronteiras entre 
público e privado foram reformuladas.  Thompson (1995) mostra 
que isso se deve ao fato de que antes do desenvolvimento da mídia, 
a publicidade dos indivíduos ou dos acontecimentos era ligada ao 
compartilhamento de um lugar comum. Um evento se tornava pú-
blico quando representado diante de uma pluralidade de indivíduos 
fisicamente presentes à sua ocorrência: características da interação 
face a face. 

Atualmente, esse quadro foi alterado, tendo em vista que o 
conceito de tempo e espaço já quase não é considerado. 

O público passa a não ter um lugar, situação similar acontece 
com o advento das redes sociais, quando não se torna necessária 
uma interação face a face com o codificador que, ainda, pode assumir 
identidades falsas e expressar opiniões verdadeiras ou não.  
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Ainda de acordo com Thompson (1995, p.126), “a visibilidade 
mediada é uma ‘faca de dois gumes’”. A incapacidade de controlar 
fenômenos da visibilidade completamente é uma fonte permanente 
de problemas”. O autor reforça que mesmo possibilitando interações 
entre indivíduos, a internet expõe a vida privada deles, uma que vez 
quando postados na rede virtual, os dados podem ficar armazenados 
e, todavia, corre-se o risco de tornarem-se públicos e permanecerem 
expostos.  

Segundo Gomes (2010), a visibilidade da informação na web só 
é possível quando as pessoas conseguem realizar interpretações e 
encontram informações suficientes para torná-las visíveis. Com essa 
facilidade, aumentam-se os meios de propagação das informações 
e ou boatos e, consequentemente, percebe-se uma facilidade maior 
na publicização dos mesmos.  De acordo com o autor, para que a 
visibilidade na web seja completa, ela tem que ter três aspectos fun-
damentais: que são a acessibilidade, a otimização para serviços de 
pesquisa e o web design. “A visibilidade de uma informação publica-
da na web é a medida da facilidade com que os utilizadores da web 
a encontram e interpretam. Não basta publicar informação na web. É 
necessário fazer com que as suas páginas na web sejam visíveis, para 
que todas as pessoas possam facilmente encontrar a informação ne-
las contida” (GOMES, 2010) 

É preciso ressaltar, ainda, que o processo da acessibilidade à 
informação deve estar em perfeitas condições, pois para que ela se 
propague e ganhe visibilidade, o mecanismo utilizado precisa ter 
efeito e, também, um meio que muitas pessoas possuam acesso. 
Portanto, as informações postadas em blogs, sites e redes sociais ga-
nham visibilidade pela acessibilidade e, consequentemente, por uma 
proporção maior na publicização. 

O espectador espera ver e ouvir notícias que não têm impor-
tância para ele, mas que tenha um contexto e conteúdo espetacular. 
Não participando diretamente do assunto, o público tem o papel de 
alimentar e dar força à notícia, separando-a de importante a irrele-
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vante, visto que não há classificação desses assuntos soltos na mídia. 
Essas informações pautadas ganham um espaço na sociedade e si-
multaneamente são discutidas por terceiros.

A SSVP nas redes sociais

Com essa expansão das novas ferramentas de comunicação é 
visível a presença maciça dos vicentinos nas redes sociais. Por meio 
de perfis pessoais, muitos difundem o carisma, evangelizam, propa-
gam os ideais de São Vicente de Paulo e Frederico Ozanam e ainda 
divulgam notícias do trabalho vicentino em cada área. Dentro da 
perspectiva positiva, o mundo virtual produz um reavivamento do 
carisma por meio de mensagens motivacionais e faz com que mi-
lhares de pessoas conheçam o trabalho vicentino e recebem notí-
cias em primeira mão dos acontecimentos marcantes, já que é mais 
fácil postar uma informação em uma rede social do que atualizar 
um site ou blog. Essa possibilidade entusiasma a muitos, sobretudo 
ao público que possui um tempo considerável de dedicação nas 
redes virtuais, porém é preciso ter cautela, pois a difusão incorreta 
de informações e até mesmo a mistura de perfil pessoal com ins-
titucional pode trazer impactos sérios. Afinal, quando eu assumo 
em um perfil que sou vicentino, mostro meu trabalho e divulgo o 
carisma da instituição, acabo por intenção própria aliando minha 
imagem a ela. E isso implica em uma postura ética capaz de sintoni-
zar minhas postagens pessoais com a vivência e o testemunho dos 
ideais pregados pela instituição que faço parte. Mas o que vemos 
no dia a dia durante o acompanhamento pelas redes sociais é que 
muitas vezes vicentinos destoam das práticas cristãs e vicentinas ao 
exporem no perfil pessoal manifestações, imagens e até comentá-
rios que vão totalmente contra o ideal da SSVP. São imagens com 
sentido pornográfico, piadas desrespeitosas (inclusive falando mal 
dos nossos Pobres), comentários impróprios e até mesmo posta-
gens influenciando o uso excessivo do álcool, redigidas por lideran-
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ças vicentinas jovens, que podem influenciar outros adolescentes a 
fazerem o mesmo. 

É preciso reforçar o que foi considerado antes. Não é 
obrigatório identificar em uma rede social que se é católico e 
vicentino, mas a partir do momento que há essa identificação, é 
necessário ter cuidado ao expor ideias, mensagens e pensamen-
tos, que mesmo imediatistas, acabam tornando-se negativos para 
quem assume um papel de referência em uma determinada co-
munidade. 

Dicas para uma presença cristã e vicentina nas redes sociais

Divulgue frases de Ozanam e de Santos da Família Vicentina, 
sobretudo aquelas de encorajamento e motivação, mas cuidado com 
o excesso de informação postada diariamente sobre um mesmo as-
sunto. 

Evite atacar as pessoas, mesmo que seja com comentários in-
diretos, por meio de postagens. Isso demonstra a fraqueza da falta 
de verdade, características que não devem fazer parte de um cristão 
vicentino. 

Tente diferenciar um perfil pessoal da pessoa institucional. Se o 
presidente do Conselho possui um perfil no Facebook não significa 
que ele está sempre disponível para receber por meio desse canal 
questões ligadas à SSVP, problemas, dúvidas e críticas. É preciso sa-
ber diferenciar os dois lados dos relacionamentos. 

Evite postar imagens de violência, sensacionalistas e até de âm-
bito sexual. Elas trazem uma impressão negativa e não colaboram 
com a difusão da evangelização e dos princípios de valorização da 
família. 

Cuidado também com fotos pessoais postadas no seu perfil. A 
vivência nas redes sociais é feita de imagem, conhecer o coração da 
pessoa é uma prática que acontece com o encontro e contato pes-
soal. Portanto, cuide da sua imagem virtual e tente ao máximo fazer 
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com que ela se aproxime da sua vida real, sem expor as pequenas 
fragilidades. 

Atenção com frases copiadas sem citação de autores ou colo-
cação de aspas. Plágio continua sendo crime, até mesmo nas redes 
sociais. 

Se o perfil é da Unidade Vicentina, atenção às postagens: pro-
cure inserir notícias, acontecimentos, um momento importante vivi-
do pela Unidade, recordar fatos históricos e difundir o ideal vicentino, 
em vez de postar montagens e vídeos que circulam incessantemente 
pela rede.

Cuidado ao escrever no perfil da Unidade Vicentina. Temos ob-
servado muitos erros de grafia, escrita e concordância em perfis que 
representam a SSVP em uma determinada localidade. Isso gera uma 
imagem negativa. Pense e reflita sempre antes de postar algo em 
nome da SSVP.

Evite a autopromoção nas redes sociais. O positivo é difundir 
nosso carisma e não ficar falando o que você fez, até porque em uma 
instituição todos os méritos são compartilhados e os grandes feitos 
sempre foram construídos em equipe. 

Em épocas de campanhas eleitorais, cuidado para não vincular 
o candidato da sua preferência com a SSVP e o encargo que você as-
sume. Aprenda a diferenciar que o vicentino pode ter um candidato 
ou uma preferência partidária, mas a SSVP como instituição não deve 
jamais optar por alguma candidatura.

Seja ético e ponderado nas conversas publicadas em murais e 
comunidades. Por mais que a conversa seja entre amigos, ela pode 
ganhar uma conotação e interpretação diferente. Exemplo: “hoje 
a noitada foi boa, muitas emoções, né Zé da Silva”. Talvez seja um 
comentário desnecessário para se tornar público. 

Saiba defender a religião e a SSVP, porém, tome cuidado ao se 
envolver em discussões para não ofender pessoas que pensam de 
forma diferente. É preciso compreender que a unidade é mantida na 
diversidade. 
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Aprenda os canais corretos de resolução de questões vicen-
tinas. Se precisa falar com a Secretaria do Conselho Nacional, por 
exemplo, envie um email para secretaria@ssvpbrasil.org.br em vez de 
postar uma mensagem no perfil pessoal da colaboradora que traba-
lha na Secretaria. Além de ser deselegante não é correto. 

Cuidado com a exposição de assistidos e residentes de lares de 
idosos e crianças de creches vicentinas. Pode ser que a família veja 
essa exposição e não goste. Para a exposição de cidadãos assistidos 
pela SSVP em meios de comunicação e redes sociais é necessária 
uma autorização por escrito do responsável legal. 

Evite repassar correntes que falam de uma pessoa que perdeu 
os braços, as pernas e teve queimadura de terceiro grau e, a cada 
vez que se passa a mensagem, ela ganha dez euros. Cuidado, pois 
na maioria das vezes são informações falsas que até mesmo geram 
vírus no seu computador. Só encaminhe esse tipo de apelo, se você 
conhece a pessoa que precisa de ajuda e mesmo assim, se conhece, 
evite colocar foto dela em uma situação de dificuldade. 

Se você gosta de prestar ajuda humanitária nas redes sociais, 
colabore com organizações que realizam trabalhos sérios para en-
contrar pessoas desaparecidas. Como temos muitos lares de idosos, 
pode ser que uma delas esteja em nossas entidades espalhadas pelo 
Brasil ou até mesmo são assistidas pelas nossas Conferências. 

Frederico Ozanam, São Vicente de Paulo e Luisa de Marillac não 
viveram o tempo das redes virtuais, portanto, não se deve criar perfis 
com os nomes deles. Pode ser engraçada essa observação, mas já nos 
deparamos com esse tipo de informação. 

Normatização - Os Departamentos de Comunicação devem 
acompanhar os perfis vicentinos nas redes sociais, com o intuito de 
serem instrumentos de evangelização e propagação do carisma vi-
centino e, havendo necessidade, comunicar o fato irregular ao presi-
dente do Conselho Metropolitano e ao Decom do Conselho Nacional 
do Brasil. 
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Redes virtuais como 
instrumento de transformação 

social 
Com o aumento considerável de novos meios de comunicação, 

torna-se indispensável tecer considerações acerca da sociabilidade 
na multimídia, e entender como as pessoas estão se relacionando 
em comunidades virtuais, a partir do surgimento das Novas Tecno-
logias de Comunicação e de como o ser humano está perdendo ou 
ganhando novas sociabilidades por meio da utilização das técnicas. 
Agregado ao surgimento de novos instrumentos facilitadores da 
convivência virtual deve-se construir recursos para que esse público 
interligado às redes on-line possa descobrir caminhos que reforçam a 
sociabilidade e a necessidade de uma consciência pelo bem comum, 
em contraposto à individualidade presente na contemporaneidade. 

As Novas Tecnologias têm influenciado no comportamento da 
sociedade, que passou a dedicar mais tempo para desfrutar do cibe-
respaço. Além de ser uma forma de entretenimento, as ferramentas 
virtuais facilitam o acesso do homem à informação. De acordo com 
André Lemos, com o avanço da tecnologia virtual, o indivíduo pas-
sou a rever conceitos de convivência interpessoais.  “As Novas Tec-
nologias tornam-se vetores de novas formas de agregação social” 
(LEMOS, André).

O doutor em sociologia avalia que os novos instrumentos tec-
nológicos não estão presentes somente no campo da comunica-
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ção, que eles podem ser utilizados para promoverem a integração 
das ciências. “As Novas tecnologias não só estão presentes em todas 
as atividades práticas contemporâneas (da medicina à economia), 
como também tornam-se vetores de experiências estéticas, tanto no 
sentido de  comunhão, de emoções compartilhadas”. (LEMOS, André, 
p.17).

Um ponto de partida importante para essa reflexão é a defini-
ção da sociedade em rede de Manuel Castells. Ele indica que a socie-
dade moderna é caracterizada pela predominância da forma organi-
zacional da rede em todos os campos da vida social (CASTELLS, 1999; 
2000; 2001). Segundo a interpretação de Castells, os grupos sociais 
mais poderosos adaptam-se de maneira cada vez melhor às novas 
condições da sociedade da informação, utilizando as novas potencia-
lidades abertas pela globalização e pelo acesso às novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC’s), em prol da consolidação de 
suas identidades grupais e do fortalecimento de sua capacidade de 
agir em um mundo cada vez mais interdependente. Essa situação, no 
entanto, contrasta fortemente com os processos de fragmentação e 
segmentação que se observa entre os setores sociais mais fragiliza-
dos da sociedade, particularmente no nível comunitário dos países 
em desenvolvimento.

Um outro conceito que serve de inspiração para comprovar a 
interferência das Novas Tecnologias no cotidiano do homem é a Ci-
bercultura, que pode contribuir para a dissolução de barreiras que di-
ficultam o relacionamento e o acesso à informação útil de autoajuda. 

“A Cibercultura é a expressão da aspiração de construção 
de um laço social, que não seria fundado sobre links Terri-
toriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre as Re-
lações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros  
de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilha-
mento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de colaboração”. ( LÉVY, Pierre, p. 130).
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Por meio da Cibercultura, segundo Pierre Lévy, as pessoas po-
dem encontrar formas de se relacionarem, em busca de interesses 
comuns. André Lemos também reforça que a prática é ‘fruto de novas 
formas de relação social” (LEMOS, André, p.257). Para ele, a organiza-
ção da sociedade em meios virtuais pode ser um indicativo para me-
lhorar a comunicação e, consequentemente, resolver problemas que 
vão desde a exclusão digital até mesmo a informação sobre doenças 
e tratamentos. 

                                                             
“A Cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma 
sociedade estruturada por meio de uma conectividade te-
lemática generalizada, ampliando o potencial comunicati-
vo, proporcionando a troca de informações sobre as mais 
diversas formas, fomentando agregações sociais”. ( LEMOS, 
André, p.87).

O mesmo André Lemos também conceitua a socialidade, 
uma tendência que reforça o uso do ciberespaço para discutir 
questões que ajudam na melhoria da qualidade de vida do indiví-
duo. De acordo com ele, “(...) conceito de Socialidade foi desenvol-
vido por Michel Maffesoli. Ela diferencia da sociabilidade, já que 
esta está ligada a agrupamentos que têm uma função precisa, ao 
mesmo tempo objetiva e racional. O indivíduo insere-se numa ló-
gica do dever ser. Já a socialidade está ligada a uma fenomelogia 
do social, onde os sujeitos desenvolvem agrupamentos festivos, 
empáticos, baseado em emoções, compartilhamentos e em no-
vos tribalismos. A socialidade refere-se ao vivido, ao presente, ao 
estar-junto. Segundo Maffesoli, a vida quotidiana contemporânea 
é marcada pela socialidade e não pela sociabilidade.” (LEMOS, An-
dré, p.21 ).

Segundo André Lemos, “a socialidade é essa multiplicidade de 
experiências coletivas baseadas não na homogeneização ou na insti-
tucionalização e racionalização da vida, mas no ambiente imaginário, 
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passional, erótico e violento do dia a dia, do cotidiano do ‘homem 
sem qualidade’ (Musil)”.

Dessa forma, a socialidade aproxima-se das Novas Tecnologias 
e do Ciberespaço por estar ligada ao presente e pelas trocas de opi-
niões.  

A sociedade contemporânea enfrenta atualmente o desafio co-
municacional. Se por um lado, houve aumento nas formas de aces-
sibilidade ao produto tecnológico, a exemplo da internet, por outro, 
percebe-se que o avanço dessas tecnologias provoca exclusão social, 
pois elas se desenvolvem de maneira acelerada, criando a cada dia, 
mecanismos mais sistematizados, onde grande parte da população 
não possui condições socioeconômicas para adquirirem equipa-
mentos de ponta e desfrutarem dessa tecnologia. Em contraparti-
da, percebe-se que o ciberespaço foi dominado por um mercado de 
produto que acaba sufocando os espaços onde realmente é possí-
vel encontrar informação de qualidade para a formação de cidadãos 
conscientes e equilibrados. 

Outro desafio encontrado pelos comunicadores que realizam 
a divulgação de informações na rede é o fator capitalista. É comum 
nos dias atuais, grandes empresas que acabam investindo em publi-
cidade e tirando toda a visibilidade de mecanismos virtuais sociais. 
No que diz respeito à organização social espacial, Castells argumenta 
que a sociedade informacional constitui-se de uma forma assimétri-
ca em torno dos interesses dominantes da elite econômica: “A forma 
fundamental de dominação de nossa sociedade baseia-se na capaci-
dade organizacional da elite dominante, que segue de mãos dadas 
com sua capacidade de desorganizar os grupos da sociedade que, 
embora constituam maioria numérica, veem (se é que veem) seus in-
teresses parcialmente representados apenas dentro da estrutura do 
atendimento dos interesses dominantes. A articulação das elites e a 
segmentação e desorganização da massa parecem ser os mecanis-
mos gêmeos de dominação social em nossas sociedades” (idem, p. 
440). 
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Dessa forma, enquanto, de acordo com a avaliação de Castells, 
a elite informacional costuma discutir seus interesses e preocupações 
em círculos privados de negociação e tem à sua disposição meios 
para colocar em prática as suas resoluções, a grande massa possuía 
dificuldade de encontrar tais espaços onde seus problemas particu-
lares poderiam ser discutidos e tornados públicos. Com o advento 
das redes sociais, essas possibilidades de exposição da vida privada 
e das necessidades e demandas tornaram-se mais possíveis. Essas 
novas ferramentas possibilitaram o surgimento de espaços onde os 
problemas particulares encontram-se de modo significativo – isto é, 
não apenas para extrair prazeres narcisísticos ou buscar alguma tera-
pia por meio da exibição pública, mas para procurar coletivamente 
alavancas controladas e poderosas o bastante para transformarem 
realidades. 

Referências bibliográficas

LEVI  Pierry. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 260 p.
LEMOS André. Cibercultura. Tecnologia e Vida Social na Cultura 

Contemporânea.
Ed. Sulina, Porto Alegre, 295 p., 2004, 2a. Edição

CASTELLS, M. A sociedade em rede. 4. ed. São Paulo: Paz e Ter-
ra, 2000.

LEMOS André. Cibercultura e Identidade Cultural. Em direção a 
uma cultura copyleft?. Ensaio apresentado do Fórum Cultural Mun-
dial e no Simpósio Emoção Art. Ficial (Itaú Cultural). São Paulo, julho 
2004.

LEMOS André. Ciber- socialidade www.facom.ufba.br/pesq/
cyber/lemos/cibersoc.html



MANUAL DE COMUNICAÇÃO    41

SSVP, Promoção Pessoal e Política

“Vamos aos Pobres!”. A frase do confrade Ozanam foi o convite/
convocação a seus amigos para fundarem a Sociedade de São Vicen-
te de Paulo. Este também, que é o tema da SSVP do Brasil em 2012, 
deve conduzir sempre nossas ações como vicentinos e vicentinas. 
Tudo o que realizamos e programamos deve ter o serviço aos Pobres 
como ponto principal e objetivo final de nossas ações.

Muito importante refletirmos sobre a participação política 
como forma de servir aos Pobres. Em nossa realidade brasileira, es-
tamos acostumados com uma grande maioria de políticos que ‘vão 
aos pobres (nesse caso com letra minúscula)’ apenas com o intuito 
de beneficiar-se de seu voto para uma perpetuação em cargos eleti-
vos. Vão aos pobres para se beneficiarem deles e não para servi-los e 
amá-los como os vicentinos o fazem. Com essa realidade, vemos que 
muitos acabam tendo uma concepção da política muito negativa. Os 
maus políticos, por serem a maioria em nosso país, conseguiram pro-
mover esse desânimo das pessoas de bem para com a política por 
causa de seus péssimos exemplos.

Mas isso não é correto. Precisamos entender a Política como 
algo bom e importante para fazer com que o ‘Vamos aos Pobres’ 
seja também para libertá-Los de todas as formas de desigualdades, 
discriminação e escravidões. A política como ciência que busca es-
tabelecer mecanismos que permitam a construção coletiva do BEM 
COMUM é essencial para a construção de um mundo mais humano e 
com menos desigualdades sociais.
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A Sociedade de São Vicente de Paulo é constantemente colo-
cada à prova nessa questão política. Somos sempre questionados de 
como nos portar nessas situações. Importante reforçar sempre a dife-
rença entre a política legítima (construção do Bem Comum) e a poli-
ticagem, feita por pessoas inescrupulosas, que buscam se beneficiar, 
mesmo que para isso precisam prejudicar a maioria da população.

Aqui entra o papel de Instituição de nossa SSVP. Podemos co-
laborar para uma maior conscientização das pessoas, sobre suas res-
ponsabilidades e compromissos com a política. 

Se tivéssemos políticas de governo verdadeiramente preocu-
padas com os mais Pobres, os verdadeiros necessitados de políticas 
públicas, nosso quadro de injustiça social brasileiro não seria tão crí-
tico. As políticas públicas podem ser as grandes responsáveis para a 
construção de um país melhor. Portanto, a SSVP pode e deve partici-
par com seus membros e fomentar a participação de nossos assisti-
dos em conselhos e órgãos públicos de formação de nossas políticas 
públicas. Os Conselhos de idosos, de crianças e adolescentes, de ju-
ventude, de saúde e tantos outros são hoje importantes ferramentas 
para proporem políticas mais justas e mais igualitárias. Em muitos 
casos, acaba que não “deixamos” que pessoas do bem participem 
desses conselhos e, aí, as pessoas mal-intencionadas assumem esses 
postos e ficam responsáveis por constituir e construir essas políticas 
públicas em nosso país.

A boa política tem que ser sempre encarada como aquela que 
busca construir o Bem Comum. Quando o bem de todos fica em se-
gundo plano, tendo interesses pessoais se sobressaindo ao bem co-
mum, fica em destaque o descrédito com a política. 

Mesmo em nosso meio vicentino, deparamo-nos com “pseu-
do-vicentinos” ocupando cargos públicos eletivos, que não têm a 
VERDADEIRA dimensão de servir os Pobres por meio da política. 
Quantas vezes vemos pessoas propondo títulos de cidadão ho-
norário ou benemérito para confrades e consócias, julgando que 
assim estão trabalhando em prol da SSVP?  Que grande equívo-
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co. Quantas vezes deparamo-nos com políticos que querem dar 
nome de ruas e praças de São Vicente ou Frederico Ozanam, e 
acham que com isso estão trabalhando em prol da SSVP ou da 
Família Vicentina? Que grande equívoco. Vereadores e deputados 
vicentinos ou comprometidos com a causa dos Pobres precisam 
trabalhar é na boa e isenta fiscalização do Executivo, para acom-
panharem a qualidade e quantidade de políticas públicas que be-
neficiam a parte mais sofrida e desamparada da sociedade. Pre-
cisam estar atentos para que os Pobres sejam mais beneficiados 
pelos municípios, pelos Estados e pela Federação. Precisamos de 
políticos vicentinos, que estejam dispostos a propor leis que bene-
ficiem os Pobres verdadeiramente. Essa é a função do verdadeiro 
e bom político. Fico pensando em Vicente de Paulo ou Frederico 
Ozanam, lá da Glória eterna, olhando seus irmãos e irmãs, feitos 
à imagem e semelhança de Deus, passando fome e frio nas cida-
des deste país. Imaginam ainda esses nossos irmãos necessitados, 
dormindo em ruas com nome de São Vicente e Ozanam? Devem 
ter uma tristeza profunda e, mesmo no céu, sentirem até raiva do 
maldito que colocou seu nome numa rua que abriga exemplos de 
desigualdades sociais.

Nossa forma de atuar para os Pobres precisa, acima de tudo, 
ser libertadora. São Vicente dizia que “a única maneira dos Pobres 
perdoarem o pão que lhe damos, é por esse pão ser dado com 
amor.”. Precisamos buscar incansavelmente a promoção desses nos-
sos irmãos. E por meio de uma conscientização política, tanto dos 
vicentinos, como dos assistidos, podemos avançar para essa promo-
ção. Em nossas visitas semanais não devemos e não podemos que-
rer impor aos assistidos nossos pensamentos partidários e de prefe-
rências politicas. Mas precisamos sempre mostrar a importância da 
sua inserção, dos Pobres, na vida política de nosso país. Seja pela sua 
atuação e participação por meio do voto, quando das eleições, seja 
por sua participação na proposição das políticas públicas pelos con-
selhos ou associações de bairros e de moradores.
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Precisamos levar os Pobres sempre a conhecerem e entende-
rem sua força como cidadãos. Precisamos entender que não conse-
guiremos mudar as Estruturas se todos não compreenderem que o 
nosso sistema é injusto e que privilegia poucos. Precisamos leva-Los 
a questionarem se sua Pobreza não é em parte fruto de más políticas 
públicas. Lembro-me de Dom Hélder Camara, que dizia: “Quando 
dou comida aos Pobres, me chamam de santo. Quando pergunto 
por que Eles são Pobres, chamam-me de comunista”.

Sempre que falamos da participação e inserção da Sociedade 
de São Vicente de Paulo na vida Política do Brasil, logo, pensamos na 
eleição de confrades e consócias para vereadores, prefeitos, deputa-
dos. Pessoalmente, acredito também que podemos eleger vicentinos 
para esses cargos públicos, que será benéfico para os Pobres (e onde 
foram eleitos vicentinos com verdadeira vocação vicentina e preparo 
para o trabalho isso é fato). Mas podemos pensar numa participa-
ção política da SSVP também como instituição. Inserindo-nos mais 
na vida política do país para, aproveitando de nosso contato pessoal 
com os Pobres, colocá-Los como verdadeiros beneficiados das polí-
ticas públicas. Vejo muitas vezes cidadãos e cidadãs (e algumas ve-
zes até vicentinos) com uma força para criticar famílias que recebem 
Bolsa Família e não usam o dinheiro em benefício dos filhos e filhas, 
como seria o correto. Mas são tão benevolentes para falarem de po-
líticos que roubam o dinheiro público. Para falarem de empresários 
que beneficiados pelos recursos públicos não usam o dinheiro nas 
empresas para gerar mais empregos, mas sim, para benefício pessoal 
e da sua própria família. Ambos os lados estão errados em não usar 
corretamente o dinheiro público (famílias Pobres, políticos corruptos 
e empresários desonestos), a diferença é que os valores dos Pobres 
são bem menores.

Precisamos, como cristãos e vicentinos, sonhar e trabalhar para 
construir um mundo mais justo e melhor para todos, por meio de 
uma melhor vida política em nosso país. Nosso principal fundador, o 
confrade Ozanam, nos orienta: “É muito pouco aliviar o indigente 
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no dia a dia; é necessário pôr as mãos nas raízes do mal e, por 
mudanças significativas, diminuir as causas reais da miséria pú-
blica”. 

Precisamos, como Ozanam’s de hoje, caminhar para uma mu-
dança do quadro de desigualdades no mundo. 

O exemplo de Ozanam tem que servir não apenas como algo 
distante que podemos “vislumbrar no horizonte”. Precisamos ter seu 
exemplo como algo possível de ser seguido. Como um exemplo con-
creto que um mundo melhor e mais justo é possível. Na condição de 
vicentinos podemos não só sonhar por esse Novo Mundo, mas traba-
lhar para que, junto aos Pobres e com os Pobres, possamos construir 
a partir daqui e de agora um mundo novo e melhor para todos Àque-
les feitos à imagem e semelhança de Deus. A construção do Reino 
começa agora e, com certeza, com os Pobres e pelos Pobres.
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Redação de A a Z: um guia 
prático de técnicas gerais e 
normatizações vicentinas

 Observe a frase – ‘São Vicente na mesma hora pergunta: 
bombordo ou estibordo1?’. Acalme-se! Nosso patrono não está xin-
gando ninguém. Apenas, questiona, dentro de um barco, se deve 
sair pela esquerda ou direita. A utilização de dois termos náuticos 
na expressão dificulta a interpretação da mesma para quem, assim 
como eu, nunca teve a oportunidade de fazer um curso de embar-
cações. E não é apenas o emprego de jargões – expressões usadas 
por determinados grupos – que dificultam a compreensão de um 
texto. Às vezes, as pessoas acreditam que escrever bonito é utilizar 
palavras eruditas, difíceis. Mas não é bem assim. Pode até soar chi-
que a frase ‘Ozanam questiona a Epistemologia e a Hermenêutica’, 
no entanto, ela será pouco inteligível para aquelas pessoas que não 
sabem que Epistemologia refere-se a um período da Filosofia que 
pesquisa a origem do conhecimento e Hermenêutica é uma ciência 
que estuda a interpretação da linguagem humana. E não precisa me 
julgar como inteligentíssima por explicar os dois termos, porque eu 
também tive que fazer pesquisas para compreendê-los. Então, se 

1  Todos os exemplos são meramente ilustrativos em não condizem com a realidade 
tal qual são apresentados
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para nós – que na maioria das vezes tivemos a oportunidade de 
fazer um Curso Superior – as expressões são complicadas, imagine 
para boa parcela da população, que mal tem o ensino médio? Nin-
guém vai ler um jornal, revista e site ou assistir a um programa de 
TV, com um dicionário nas mãos. É por isso, que o texto jornalístico 
deve ser leve, simples e direto. Deixe a ‘enrolação’ para o Rolando 
Lero, personagem interpretado por Rogério Cardoso, na Escolinha 
do Professor Raimundo, que só sabia fazer hora com a cara do pro-
fessor.

 O receptor2 quer, em 
um tempo curto, entender a 
mensagem e passar para ou-
tra notícia. Com a correria do 
dia a dia, ninguém tem tem-
po de ficar horas na frente 
da TV ou com um jornal nas 
mãos, parado em um mes-
mo acontecimento. E os re-
datores precisam atentar-se 
para esta questão. Isto não 
significa que o texto deve 
ser moldado, mecanizado, 
afinal, ninguém adota uma 
ata como livro de cabeceira. 
É possível, sim, ter estilo e 
criatividade. O que não é permitido é pecar pelo excesso. Veja um 
exemplo real, publicado pelo Jornal Meia Hora:

 O assassinato de uma pessoa com problemas na fala deve ser 
noticiado, mas a forma pejorativa como a deficiência dele foi utiliza-
da pode soar engraçada para quem lê, mas não tem graça nenhuma 
a quem sofre de gagueira. 

2  Público que receberá a mensagem.

Re
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     É importante analisar a notícia, a forma como ela deve ser es-
crita e as possíveis interpretações dadas a ela. Você é responsável por 
aquilo que publica em todos os aspectos, inclusive, na área Judicial.

 Existem técnicas que norteiam a entrevista e redação, que po-
dem facilitar o trabalho. Confira algumas:

Técnicas de entrevista

 Quando fizer a cobertura de um determinado assunto, tente 
ao menos ouvir três pessoas. As opiniões enriquecem o texto, além 
de mostrarem aquela notícia sob ângulos diferentes.

 No ato da entrevista, não deixe de perguntar: nome do entre-
vistado, profissão e idade dele. Se for vicentino, acrescente o nome 
da Conferência que participa, além do Conselho Central e Metropoli-
tano. IMPORTANTÍSSIMO: os nomes das pessoas devem ser comple-
tos. Usar apenas o primeiro demonstra uma certa intimidade com o 
entrevistado, que não pode transparecer no jornalismo. Quanto aos 
apelidos, eles podem até ser usados, mas dentro de parênteses ou 
separados por vírgulas. Ex: Herbert de Souza (Betinho). Atenção, CUI-
DADO ao usar o apelido antecedido de um artigo. No jornalismo, esta 
forma só é empregada para criminosos. Ex: Luiz Fernando da Costa (o 
Fernandinho Beira-Mar).

 Para facilitar a entrevista, você pode elaborar um pré-ques-
tionário, mas não fique limitado a ele. Observe a situação ao redor 
daquele acontecimento. Às vezes, tão interessante quanto entrevis-
tar um presidente de Conferência que fez uma doação, é ver como 
aquela doação mudou a vida de uma família. 

 Quando o assunto for mais polêmico, não deixe de gravar 
a conversa. Isto facilitará em uma possível Ação Judicial. Se for um 
tema mais leve, você pode anotar as informações.

 IMPORTANTE: ao cobrir um acontecimento, sempre tenha em 
mente que, quando for redigir a matéria, você precisa ter todos os 
dados em mãos. Imagine se você consegue uma entrevista exclusiva 
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com o confrade Michael Thio, presidente internacional da Sociedade 
de São Vicente de Paulo (SSVP), aí, quando vai escrever uma matéria, 
vê que faltam informações. Ficará difícil um novo contato com ele.

 Também evite perguntas com respostas monossilábicas. Ex: 
‘Você gosta de participar da SSVP?’. Resposta: ‘Sim’. O ideal é estimular 
a fala do entrevistado. Ex: Como você descreveria o que é participar 
da SSVP? 

Técnicas de redação

 Este tópico será detalhadamente explicado, observando-se 
todos os aspectos de uma matéria jornalística, a partir da estrutura-
ção dela.

Título: Deve conter a informação mais importante da maté-
ria. Pense na seguinte técnica: um vicentino está falando há mais de 
uma hora durante a reunião sobre algum assunto sem relevância. É 
normal que as pessoas estejam dispersas. De repente, alguém que-
bra um copo. Com certeza, todos vão olhar para esta pessoa. O título 
cumpre mais ou menos este papel. Despertar a atenção do público. 
Dever ser feito sempre com verbos no presente. Ex: ‘Morre menino 
curado por intercessão de Ozanam’. Esta técnica vale tanto para im-
presso, web, rádio ou TV.

Bigode: Vem sempre destacado, na linha inferior ao título. É 
usado, principalmente, para complementar informações que não fi-
caram claras no título. Só serve para impresso ou web.

Ex:
Título: Romaria a Aparecida revela ápice da espiritualidade 

vicentina
Bigode: A participação dos confrades e consócias no Santuário 

Nacional de Aparecida (SP) aumenta a cada ano, mas muito além da 
quantidade, todos devem estar atentos à qualidade da participação
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Lead3: É a introdução da matéria. Deve conter todas as infor-
mações mais importantes sobre aquele determinado assunto.

Uma das técnicas mais utilizadas ao escrever, é tentar respon-
der: “O quê?”, “Quem?”, “Quando?”, “Onde?” e “Por quê?”.

  
Ex:
O Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de 

Paulo (QUEM) elabora um calendário de atividades (O QUÊ), em come-
moração aos 200 anos de Ozanam (POR QUÊ). As comemorações serão 
iniciadas em janeiro de 2013 (QUANDO), no Rio de Janeiro (ONDE).

 O método mais usual para estruturar um texto é a utilização 
da técnica da pirâmide invertida (veja ilustração). Desta forma, as in-
formações são colocadas de acordo com o nível de relevância. No iní-
cio (dois primeiros parágrafos), devem ser colocados os dados mais 
importantes. Já nos parágrafos posteriores, ponha aquelas informa-
ções que não são tão necessárias para a compreensão da notícia. IM-
PORTANTE: texto jornalístico não tem conclusão.  

 

Recomendações para um bom texto

- Cuidado com a concordância verbal. A seguir, uma publicação 
esdrúxula feita por uma de nossas Unidades (OBS: o nome dela será 
preservado). 

3  É uma expressão inglesa que significa ‘guia’ ou ‘o que vem à frente’
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o
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A iniciativa de fazer o agradecimento é louvável, mas o erro de 
concordância NÃO. Quem agradece? Se são os ‘vicentinos’, uma pa-
lavra no plural, o verbo também deve vir no plural. CORREÇÃO: Os 
vicentinos agradecem a todos os visitantes e patrocinadores

- Gerundismo: empobrece absurdamente um texto. Além de 
serem expressões que não existem na língua portuguesa. Ex: Vou 
estar participando de um programa na Rádio Vibrar. O correto é: Vou 
participar de um programa na Rádio Vibrar.

 
- Leia tudo o que escrever. Se nem você conseguir entender, 

provavelmente as outras pessoas também não vão.

- Recomenda-se que a revisão seja feita por uma outra pessoa. 
Quem escreve acaba se acostumando com o texto e não percebe os 
erros.

- Em vez de e Ao invés de: Embora muito parecidas, não têm 
o mesmo significado.
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Ao invés de significa ‘ao contrário’. Ex: São Vicente preferia sopa 
quente ao invés de fria (quente e fria são situações opostas)

Em vez de significa ‘em lugar de’. Ex: São Vicente preferia sopa 
em vez de pão (sopa e pão não são situações contrárias, por isso, 
não se pode utilizar ‘ao invés de’).

- Por meio de e através de: também são duas expressões 
muito confundidas, que possuem sentidos diferentes.

Através de significa movimento: Ozanam passou a Bíblia atra-
vés da porta

Por meio de  representa o instrumento utilizado para executar 
uma ação: Ozanam entendeu, por meio de metáforas, que é preciso 
amar todos os Pobres.

- Maiores X Mais: Observa-se em boa parte dos veículos de 
Comunicação o emprego destas duas formas erradas. Se a ideia é o 
acréscimo de informações, utilize ‘Mais’. Ex: A Conferência promoverá 
um bazar da pechincha. Para mais informações, procure o Conselho 
Particular. Agora, se desejas demonstrar proporções, utilize ‘Maiores’. 
Ex: As doações dos vicentinos eram maiores do que se esperavam.

- Risco de vida?: Outro absurdo também muito visto na mídia 
é o emprego da expressão ‘Fulano corre risco de vida’. Oras, é possível 
alguém ter ‘risco de vida’? O risco é de morte!. Ex: Fulano corre risco 
de morte. 

Pronomes indefinidos: A informação em um jornal tem que 
ser precisa, por isso, pronomes indefinidos devem ser evitados. Ex: 
Alguns vicentinos participaram da Romaria. Esta informação gera 
questionamentos: Alguns? Quantos?

- Siglas: Em um texto jornalístico, deve-se escrever primeira-
mente a palavra por extenso e, dentro de um parêntese, colocar a 
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sigla. Ex: Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP). Nas próximas ve-
zes que for fazer menção ao nome, já pode usar apenas a sigla.

Obs: Só devem ser usadas em caixa alta, siglas que não formam 
palavras ou que contenham até quatro letras, a exemplo de SSVP. Nas 
demais, usa-se minúscula. Ex: Escola de Capacitação Antonio Frede-
rico Ozanam (Ecafo).

- Adjetivação: Cuidado com os adjetivos. Em textos de jornais, 
eles devem ser evitados ao máximo. A ideia é divulgar uma informa-
ção e, não, emitir opinião sobre ela.

- Redundância: Evite-a sempre. Ex: São Vicente partiu o pão 
em metades iguais. Se ele repartiu em metades, é claro que elas eram 
iguais.

- Cacofonismo: Empobrecem muito um texto. Acontece quan-
do a repetição das siglas produzem sons desagradáveis. Ex: A boca 
dela está suja.

- Ambiguidade: Quando uma expressão gera dois significados. 
Um dos principais vilões nestes casos é o emprego do pronome pos-
sessivo. ELE DEVE SER ABOLIDO DO TEXTO JORNALÍSTICO. Ex: Luísa 
de Marillac tentava esconder sua tristeza. Afinal, nossa santa tentava 
esconder a tristeza de quem? Minha ou dela? A forma correta seria: 
Luísa de Marillac tentava esconder a tristeza dela.

  
- Repetição de palavras: Uma palavra nunca deve ser repetida 

mais de duas vezes em um mesmo parágrafo. Isto empobrece o tex-
to. Tente encontrar um sinônimo.

- Citações: Se uma pessoa usou uma frase que você deseja re-
produzir, coloque-a dentro de aspas. Para que o texto não fique cha-
to, use citações de, no máximo, três linhas.
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- Onde, quando, em que: também não são sinônimos. Quando 
refere-se a tempo; Onde refere-se a lugar e Em que refere-se à situação

- Nunca use a primeira pessoa. Ex: Nossa Conferência promo-
veu bazar para os Pobres. O correto é: A Conferência promoveu bazar 
para os Pobres (sempre na terceira pessoa).

- Cuidado com os jargões: As pessoas que não são vicentinas 
não sabem o que significa ‘Missa das Cinco Intenções’, confrade, con-
sócia, Obra Unida – dentre outros termos do meio. Por isso, quando 
usá-los, coloque uma nota de rodapé com uma explicação.

- Números: até o 9, deve ser escrito por extenso: um , dois, 
três... Acima de 9, use o numeral: 10, 11, 78, 96. Exceção: os numerais 
cem e mil são por extenso.

- Horas: a forma correta de colocar horas em um texto jornalís-
tico é escrever o número junto com a abreviatura h. Ex: 10h, 11h30, 
18h45. Não se utiliza a abreviatura de minutos.

- Intertítulos: Use em textos grandes. Eles dividem a matéria 
por assuntos e tornam a leitura mais dinâmica.

- Cargos: nos cargos das pessoas citadas na matéria, apenas a 
última palavra será maiúscula. Ex: Ricardo Fonseca, diretor nacional 
de Comunicação 

- Gírias: são proibidas no texto jornalístico.

- Recomendação: se você tem dúvidas, consulte uma gramá-
tica ou Dicionário. É melhor demorar um pouquinho mais para con-
cluir um texto, do que ser motivo de chacotas depois, quando ele já 
foi publicado.
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Normatizações vicentinas

- Escreve-se com inicial maiúscula as palavras:
* Pobre
* Conferência Vicentina
* Unidade Vicentina
* Obra Unida
* Obra Especial
* Conferência
* Conselho Particular
* Conselho Central
* Conselho Metropolitano
* Missa das Cinco Intenções
* Ramos (da Família Vicentina) 
* Festa Regulamentar

- Escreve-se com inicial minúscula as palavras:
* confrade
* consócia (com acento)
* vicentino
* presidente, tesoureiro, secretário (dentre outros encargos)

Novo Acordo Ortográfico

 A partir de 1º de janeiro de 2013, passa a vigorar o Novo 
Acordo Ortográfico, como uma proposta do Governo em unifor-
mizar os vocábulos entre os países que falam a língua portugue-
sa. As mudanças são simples, mas devem ser observadas. O Con-
selho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo 
(CNB/SSVP) aderiu às alterações desde 2009, quando o acordo foi 
assinado.



56    MANUAL DE COMUNICAÇÃO

 Veja o que muda:

- O alfabeto passa a ter 26 letras, com a incorporação de ‘k’, ‘w’ 
e ‘y’

- Não se usa mais o trema. Ex: Antiguidade

- Caiu o acento diferencial de para (verbo) e para (preposição), 
pela, pelo (verbo pelar) de pela, pelo (preposição + artigo) e pelo 
(substantivo); polo (substantivo) de polo (combinação antiga e po-
pular de por e lo); pera (fruta) de pera (preposição arcaica).

- Acentos:
* Não se usa mais acento nos ditongos ABERTOS “ei”, “oi” quan-

do estiverem na penúltima sílaba. Ex: heroico, assembleia, ideia
* Não se recebem mais acento agudo as vogais tônicas “I” e “U” 

quando forem paroxítonas (penúltima sílaba forte) e precedidas de 
ditongo. Ex: baiuca, feiura, cheiinho  

* Não se acentuam mais as vogais dobradas “EE” e “OO”. Ex: voo, 
deem

Hífen
* Desaparecerá em palavras em que o segundo elemento co-

mece com “r” e “s”, como “anti-rábico” e “anti-semita”. A grafia passará 
a ser “antirrábico” e “antissemita”. O hífen será mantido quando o pre-
fixo terminar em “r”, como em “inter-racial”.

- Palavras compostas perderam o hífen. Ficaram assim: manda-
chuva, paraquedas

- Prefixos terminados em vogais e falsos prefixos passam a ter 
hífen quando o segundo elemento se inicia por vogal idêntica à vo-
gal final do prefixo, ou por h. Ficaram assim: micro-ondas
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Atente-se: plágio é crime

O zelo e o cuidado são características importantes que deve-
mos manter em todas as nossas atividades vicentinas. Sem dúvidas, 
a colaboração de cada um na construção do processo de formação 
e informação é imprescindível para construirmos uma comunicação 
que transforma. Para que esse processo seja ainda mais dinâmico e 
sem ruídos, é que precisamos repassar algumas informações relevan-
tes e pertinentes sobre plágio. Assim, o Departamento de Comunica-
ção (Decom) vem orientar os vicentinos sobre os riscos de se fazer có-
pias sem a devida citação da fonte. De acordo com nossa legislação 
vigente, quem comete tal ato pode ser penalizado.

 Caso seja detectado plágio em artigos escritos por terceiros e 
veiculados em algum meio de comunicação oficial do CNB, informa-
mos que estaremos isentos de qualquer responsabilidade, que recai-
rá na pessoa que assina o texto.

 Para um melhor esclarecimento sobre o assunto, listamos a 
seguir situações que podem caracterizar plágio. 

O que é plágio?

 A cópia integral ou parcial de qualquer material, seja artigo, 
livro, texto de internet, bíblico etc, sem citar o nome do autor ou de 
onde foi extraído. A mesma regra vale para imagens. Todas as fotos e/
ou ilustrações precisam conter os nomes dos respectivos fotógrafos 
e/ou ilustradores.
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E se eu não souber o nome do autor?

 Neste caso, o ideal  é evitar tais citações. Se elas forem impres-
cindíveis, recomenda-se colocar ‘Autor Desconhecido’.

Qual é a forma correta de colocar o trecho de outro autor em 
uma redação minha?

 Vamos a um exemplo:

Em toda a história, São Vicente de Paulo é lembrado como um 
homem  que sempre trabalhou pela causa dos menos favorecidos. O 
Papa João Paulo II, certa vez, disse: “Voltemos nossa mente e nosso 
coração para São Vicente de Paulo, homem de ação e oração, de or-
ganização e de imaginação, de comando e de humildade, homem de 
ontem e de hoje”.

- O ideal é sempre colocar a citação em destaque: pode ser den-
tro de aspas, em italic ou recuada

O que é plágio de ideias?

 Copiar a ideia de um outro autor também é plágio. Desta for-
ma, se você ler uma obra e redigir um texto com mesmo conteúdo, 
mudando apenas as palavras, isto caracterizará plágio de ideias. 

Exemplo:

1) São Vicente disse: “Se não formos Pobres e não passarmos pe-
los sofrimentos porque passam os Pobres, como poderemos 
consolá-los?”

2)Não há outra forma de dar consolo aos Pobres se não for com-
pactuar do mesmo sofrimento deles.
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Observe que os conteúdos são idênticos, o que muda é a forma 
de dizê-los. Isto é plágio de ideias.

Qual é a pena para quem comete plágio?

 O Código Penal, no artigo 184, prevê pena de detenção de 
três meses a um ano, ou pagamento de multa.


