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Desde o primeiro encontro de facilitação estaremos buscando contribuir para a formação dos jovens participantes 

do projeto, criando situações para que eles tenham vivências capazes de ajudá-los a desenvolver competências e 

habilidades, além de identificar  e incorporar alguns valores que acreditamos ser importantes para o 

desenvolvimento pessoal e social dos participantes. Esses objetivos podem ser considerados os grandes tesouros da 

nossa caminhada. Aquilo que todos estamos buscando no Jovens em Ação. 

Embora eles devam ser alcançados até o final o projeto, os objetivos serão atingidos paulatinamente ao longo dos 

meses de atuação. Sendo assim, é importante avaliarmos, durante o processo, se os objetivos estão sendo, 

gradativa, mas efetivamente alcançados.   

Este documento foi construído para viabilizar e facilitar que todos os facilitadores avaliem o desenvolvimento dos 

jovens e do grupo que facilitam, gerando informações úteis tanto para o planejamento da própria atuação como 

para as adaptações necessárias na metodologia do projeto.  

Pretendemos instrumentalizar o registro e reflexão sobre as conquistas na medida em forem sendo efetivadas. A 

idéia é também manter sempre a atenção em aspectos que o Jovens em Ação deseja desenvolver nos participantes 

e nos grupos.  

É importante que essa avaliação seja feita a cada duas semanas. Desta forma poderemos todos ter acesso ao que está 

acontecendo nas outras organizações, trocar idéias e nos apoiar mutuamente. Com as informações que você gerar 

poderemos melhorar os instrumentos de apoio e fazer as adaptações necessárias no projeto como um todo. Vamos lá?! 

 

 

Equipe do Projeto Jovens em Ação. 
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 Não são apenas os jovens que aprendem ao longo do projeto. Através dessa 

nova experiência, coordenação, fellows e facilitadores também poderão testar 

novas idéias, descobrir a si mesmos através do outro, discutir pontos comuns 

com outros profissionais, etc. E tudo isso nos leva a aprender!  

 

Esse documento é um instrumento para que você possa construir e seguir seu 

“mapa do caminho”. Um instrumento próprio para você definir onde quer chegar 

e que caminho vai trilhar. A intenção é incentivar e facilitar os aprendizados ao 

longo dessa caminhada, por meio de um processo constante de planejamento, 

ação, reflexão e re-planejamento.  

 

É importante que esse documento seja utilizado para planejar e avaliar cada 

encontro com os jovens, semanalmente, e que ele seja enviado para 

paulo@aracati.org.br ao ser finalizado. Todo esse material será disponibilizado 

no site do projeto! Além de facilitar o seu trabalho e a troca de experiência entre 

os facilitadores das diferentes organizações, as informações geradas por ele 

contribuirão para a coordenação acompanhar o Projeto, podendo elaborar 

melhores instrumentos e materiais de apoio. 

O Jovens em Ação como 

ambiente de aprendizado 

para todos os envolvidos.  
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Nome da organização: 

Facilitador(a) responsável pelo registro:   

Data do preenchimento: 

Data prevista para o encontro: Encontro nº Está no Passo nº 

Resultado(s) esperado(s) do encontro: 

PLANO DO MOMENTO DE PRODUÇÃO 

Nome Material utilizado Descrição observações 
Resultados 
esperados 

Tempo 

      

      

      

MOOMENTO DE REFLEXÃO 

Nome  Material utilizado Descrição  observações Resultados 
esperados 

Tempo  

      

      

      

 

Pontos extras  que devem ser lembrados ou observados durante o encontro:  
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Nome da organização: 

Facilitadores(as) presentes:  

Jovens presentes: 

Data  do encontro: Encontro nº Está no Passo nº 

O encontro aconteceu conforme planejado?  
(sim, não ou parcialmente) 

Se houve mudanças, quais foram os motivos?  
 

MOMENTO DE PRODUÇÃO (marcar com outra cor as atividades adaptadas ou acrecentadas) 

Nome Material utilizado Descrição Resultados alcançados Tempo 

     

     

     

MOMENTO DE REFLEXÃO (marcar com outra cor as atividades adaptadas ou acrecentadas) 

Nome  Material utilizado Descrição  Resultados alcançados Tempo  
     

     

     

Quais foram as principais dificuldades 
encontradas nesse enconrto? 

Que estratégias foram utilizadas para 
superá-las? Com que resultados? 

Quais fatores facilitaram buscar o objetivo do enconrto?  

Quais os resutados gerais alcançasdos com esse encontro? Os jovens fizeram alguma atividade sem a presença do facilitador durante a 
semana? Que resultados tiveram?  

 

Quais as recomendações para o próximo encontro? Há algum impacto dessa atividade na proposta do próximo encontro? 

Im
p
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n
ta
n
d
o
 e
 a
v
a
li
a
n
d
o
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Plano de viagem 
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o Jovens em Ação trás como proposta um norte comum para todos os grupos e 

facilitadores. Contudo, o convite para irmos todos ao mesmo lugar foi feito para 

grupos que estão em realidades bastante diferentes. Uns ainda nem existiam 

como grupo antes do projeto, outros já atuam há algum tempo na busca de um 

objetivo, outros atuam juntos, mas não em busca de um objetivo comum. 

Enfim, embora todos estamos virados para o mesmo ponto, os caminhos, as 

direções da caminhada ao longo do projeto, serão bastante distintas.  

Por esse motivo, não há um caminho exato para se trilhar, mas apenas alguns 

pontos por onde passar e um norte a seguir. 

Esse instrumento visa ajudá-los a fazer um “plano de viagem”, quer dizer, 

refletir qual a situação do grupo que vai facilitar e qual caminho você vai trilhar 

para faciltar que ele tenha sucesso – e muitos aprendizados – em seu 

empreendimento. 

Um norte comum, 

mas diferentes 

pontos de 

partida. 
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Antes de fazer o “plano de viagem”, é importante refletir um pouco sobre a história e o momento atual do grupo, observando que 

informações você acredita que interferem no processo dos jovens na elaboração, planejamento e execução de suas idéias e nos 

aprendizados conseqüentes dessa prática. Para tanto, vale a pena registrar no quadro abaixo suas observações. Com base nelas, é 

possível olhar para os passos do passo-a-passo e pensar para quais deles você investirá mais tempo no trabalho com o grupo e quais 

deles podem ser trabalhados com maior agilidade. Enfim, a partir da análise da situação atual e da história do grupo, do conteúdo e das 

fases a serem passadas, bem como algumas metas a serem cumpridas (ver encontrões), é possível traçar um  plano de atuação com o 

grupo: o seu  “plano de viagem”. 

 

O grupo já existe  e atua como grupo desde antes do Jovens em Ação? Há quanto tempo? Quais são os fatos mais importantes de sua história? 

Quais são os pontos fortes do grupo? E de seus integrantes individualmente?  

E quais as principais dificuldades do grupo? E de seus integrantes individualmente? 

Olhando para os passos do passo-a-passo e para a proposta de que os grupos implementem uma idéia de seus integrantes, o que acha que deve ser 
prioridade, que merece maior investimento de tempo e esforços? E o que acha que já está mais trabalhado e não demanda tanta atenção? 

 Muito importante Mediamente importante Pouco importante 

Passos do passo-a-passo    

 

Outros aspectos 

(ex: princípios) 
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Nome da organização: 
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Fevereiro Março Abril Maio Junho 
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Caros Participantes do 

Jovens em Ação, 

há mais que 2.000 anos, 

vivia Ashoka, um 

imperador da Índia. 

Ashoka ficou horrorizado pela prática de 

violência e repressão como forma de 

governar e percebeu que para acabar com 

a miséria e sofrimento na sua região teria 

que seguir outro caminho.  Ele renunciou à 

violência e, seguindo os princípios do 

Budismo, baseados na compaixão, começou 

a promover a paz na sociedade. 

Ashoka começou a viabilizar maneiras de 

envolver as pessoas da sociedade na 

melhoria do reino, criando uma nova classe 

de pessoas que direcionava suas energias a 

projetos de bem estar social.  Ele percebeu 

que um dos maiores problemas para o povo 

foi o isolamento causado pela dificuldade de 

viajar pelo reino.  Até havia estradas, mas 

o clima era tão seco e quente, que não era 

possível viajar grandes distâncias para 

trocar bens ou informações. As pessoas 

ficavam isoladas. Ashoka teve a idéia de 

plantar árvores na região para fazer sombra 

e tornar as viagens mais tranqüilas. 

Também colocou albergues onde os 

viajantes poderiam descansar e poços para 

servi-los, a seus animais e à população 

local.  Para fazer isto, ele envolveu um 

grande números de pessoas, despertando 

os talentos de cada um (fossem jardineiros, 

pedreiros, médicos ou qualquer outro 

profissional), e ganhou o respeito de todos 

pela forma justa e transparente de 

governar.  Juntos, eles cooperaram para 

criar uma nova realidade para a Índia.  

Além disso, Ashoka e suas equipes 

construíram hospitais e criaram programas 

que entregavam terra para quem não tinha 

e outros, que beneficiavam o povo local.  

Ele espalhou o Budismo, mas também 

promoveu tolerância para que todos 

pudessem escolher e praticar sua própria 

religião.  Com todas estas reformas, ele 

conseguiu promover a prosperidade 

econômica no reino e dirigiu os resultados à 

melhoria da vida do povo indiano.  Ele foi 

um líder inspirado e inspirador.   

O que Ashoka queria, na verdade, era 

construir uma Índia melhor para seu povo. 

Hoje existe uma organização que investe 

em pessoas como o imperador Ashoka, que 

trabalham para construir uma vida melhor 

para todos. Por isso, essa organização 

também se chama Ashoka. Ela investe em 

gente que atua em diversas áreas: meio-
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ambiente, cultura, saúde, 

educação, geração de 

renda e muitas outras. Na 

verdade, o que essas 

pessoas têm em comum é 

o fato de serem empreendedores sociais. 

EMPREENDEDORES SOCIAIS.  

Empreendedor Social é a pessoa que tem 

idéias para melhorar a vida da comunidade 

onde vive e trabalha para tornar essas 

idéias uma realidade. Todo empreendedor 

social apresenta certas características, que 

juntas o tornam realmente capaz de 

melhorar a própria vida e a vida de quem 

está à sua volta.   

A Ashoka e a Aracati (uma organização que 

acredita no potencial do jovem para 

melhorar o nosso país), com a certeza de 

que jovens também podem ser 

empreendedores sociais, convidam vocês 

para dois grandes desafios: 

1 - Colocar em prática até o final de Junho 

alguma idéia que tiverem para melhorar a 

vida de vocês e da sua comunidade 

2 - Desenvolver  algumas das principais 

características dos empreendedores sociais: 

postura pró-ativa; postura cooperativa; 

compromisso com o interesse público; 

perseverança; e respeito à diversidade 

(vejam detalhes  sobre essas características 

na carta de princípios).  

Além de vocês, há jovens de mais 5 

organizações, em 4 cidades diferentes, que 

também estarão envolvidos nesse mesmo 

projeto. O desafio está lançado. Acreditamos 

que, se vocês o aceitarem, em junho 

teremos um mundo melhor. Boa sorte!  

 

 

Equipe do Jovens em Ação. 
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Introdução 
 

 

 

Os princípios servem para tirar as pessoas da indiferença e fazê-las 

inclinar-se, dirigir-se nesta ou naquela direção. Neste sentido, uma carta 

de princípios funciona como uma bússola. Sempre que nos sentirmos 

perdidos, podemos recorrer a ela para saber se estamos na direção 

certa. 

 

Assim como a bússola não indica as trilhas que devemos pegar, a carta 

de princípios não é como um regimento, que estabelece o que pode e o 

que não pode ser feito. Cada um pode seguir um caminho próprio, mas 

é fundamental que todos sigam num mesmo sentido. Ela é, portanto, 

um documento de orientação: orienta os nossos propósitos, a nossa 

conduta (grupal e pessoal), as nossas decisões e as nossas atitudes. 

 

Nosso desafio é tirar os princípios do papel e praticá-los. Escritos 

eles são bonitos, mas inúteis. Uma carta de princípios só existe 

mesmo se for praticada e vivenciada. 

 

 

 

 



Respeito à diversidade 
 

Cara ou coroa? 

Faça um teste: pegue uma moeda e a segure bem a sua frente, deixando a cara para o seu lado. Peça para alguém ficar à sua frente, do outro lado da 

moeda, e pergunte o que ele está vendo. A resposta será “a coroa”. Quem está com a verdade? Você, que vê a cara, ou a pessoa, que vê a coroa? A 

verdade é a soma dos dois pontos de vista. Os dois estão certos, mas os dois também estão incompletos. 

 

 

 

O teste da moeda nos mostra como a diversidade pode nos ajudar em 

nossas buscas. Somente com pessoas diferentes, que pensam diferente 

da gente, poderemos ter acesso a partes da verdade que não 

conseguimos enxergar. Portanto, antes de julgar errada a idéia do outro 

que é diferente da sua, é fundamental lembrar que talvez ele esteja 

vendo algo que você não está. Essa é a riqueza do diferente!  

Um Empreendedor Social se depara constantemente com pessoas 

diferentes. Gente de outras raças, países, classes sociais e religiões. 

Gente que pensa diferente, que têm outros valores e que acha que o 

melhor caminho para a sociedade é diferente daquele em que o 

Empreendedor Social acredita. E o que ele acha disso? Ele acha ótimo. O 

Empreendedor Social sabe que não existe uma verdade absoluta. Por 

isso, ele valoriza a diversidade, sabendo que quanto mais visões  e 

talentos diferentes forem somadas a um grupo, por exemplo, maior será 

a chance de seu projeto dar certo. É por isso que o respeito à 

diversidade é fundamental para que vocês alcancem seus objetivos. 

 

 



Compromisso com o interesse público 
 

Para todos 

Recentemente o Brasil se envolveu numa disputa com empresas farmacêuticas dos Estados Unidos pelo direito de produzir remédios para tratamento de 
pessoas portadoras do vírus HIV. Existe uma norma internacional que garante a quem desenvolver novos remédios a exclusividade de sua produção e 
distribuição, chamada lei das patentes. Acontece que um laboratório americano havia desenvolvido um remédio importantíssimo para o tratamento de 
pacientes HIV, por conta dessa norma, cobrava muito caro pelo remédio, já que aqueles que necessitam do remédio não tinham opção de comprar de 
outros produtores. Essa situação estava afetando a vida de milhares de pessoas que precisavam do remédio, mas não tinham como adquiri-lo. Por esse 
motivo, o governo do Brasil lutou para ter também o direito de produzir e distribuir o medicamento, a preços mais baixos, para possibilitar o acesso para 
quem precisava. A disputa foi ganha pelo Brasil. 

 
 
O caso do remédio nos mostra o que significa o compromisso com o 

interesse público. Mais importante do que o resultado da disputa é o que 

havia por trás dela. De um lado, um laboratório interessado em ter o 

maior lucro possível com a comercialização do remédio, do outro, a 

preocupação com a saúde das pessoas.  

O interesse que está por trás de todo Empreendedor Social é a 

construção de uma vida melhor para a sociedade e para o mundo como 

um todo. Para construir esse mundo melhor, cada um acredita num 

caminho diferente, de acordo com a sua história de vida. Contudo, não 

importa o caminho, existe sempre uma busca pelo bem-estar de todos. 

Por isso, um Empreendedor Social jamais fará algo que prejudique o 

interesse público, ainda que tenha que adiar um sonho antigo, pois ele 

estaria traindo sua grande motivação: construir um mundo melhor para 

todos.  

Por isso é fundamental refletir, para cada ação que vocês propuserem, 

se aquilo está em acordo com o interesse público ou se é apenas um 

desejo individual do grupo. 

 
 



Perseverança 
 
Pedras no caminho 

Muitos de vocês já ouviram falar de Gandhi.  Ele é conhecido como o grande líder que levou a Índia à independência da Inglaterra, sem usar violência.  
Ao longo da vida, Gandhi usou apenas métodos pacíficos para mobilizar o povo indiano contra o governo repressivo.  Foi preso várias vezes, fez greves 
de fome, liderou boicotes e outras manifestações em massa, ganhando a atenção do mundo todo.  Uma de suas ações decisivas para a independência foi 
a Marcha do Sal de 1930, um protesto contra o imposto injusto de um produto importante para todas as pessoas, que precisam de sal para sobreviver. 
Gandhi, com um grupo de 78 pessoas, começou a andar  do interior até o mar, para recolher sal marinho, num ato considerado ilegal.  Depois de 240 km 
e 23 dias de viagem a pé, Gandhi chegou ao mar com mais que 50.000 pessoas a seu lado. Gandhi foi preso e muita gente foi ferida pela polícia naquele 
ato.  Mas  Gandhi e o movimento que criou tinham ganho a simpatia do mundo pela tática de usar métodos pacifistas para protestar.      
 
 
 

Como Gandhi conseguiu liderar a Índia à independência?  Certamente, 

não foi de um dia para outro. Foi com criatividade e perseverança. A 

perseverança foi uma característica fundamental para que Gandhi 

atingisse seu objetivo. Mas o que significa exatamente ser 

perseverante? 

Ser perseverante significa não desistir da busca de um objetivo. Muitas 

vezes precisamos tentar algo 10, 20, 30 vezes até chegar ao resultado. 

Gandhi mostrou isto.  Em todos os seus protestos, nunca deixou de 

lutar, ms nunca usou de violência.  Quando havia uma pedra em seu 

caminho, ele passava por cima, ao lado ou a tirava da estrada, mas não 

desistia. Para dar uma idéia disso, Gandhi só conseguiu a independência 

verdadeira em 1947, 17 anos depois da sua primeira declaração de uma 

Índia livre e independente da Inglaterra. Mas nunca parou de tentar. 

Em resumo, a perseverança é a qualidade que nos ajuda a atingir 

objetivos difíceis, a ter paciência, a procurar novas idéias, a superar 

cada obstáculo que aparece até chegarmos onde queremos.  

É por isso que a perseverança é essencial, especialmente para quem 

enfrenta grandes desafios, como os empreendedores sociais. Ela ajuda a 

não desistir no meio do caminho. E só quem não desiste no meio do 

caminho pode chegar onde quer, certo? 

 



Postura Pró-ativa 
 
 

 

Mangas arregaçadas  

Elói Marcelo de Oliveira Silva hoje tem 20 anos. Aos 14 anos, insatisfeito com o número de crianças fora da escola em Lagoa Santa – MG, onde morava, 

percorreu com um amigo a periferia da cidade e descobriu o que afastava a maioria das crianças da sala de aula: faltava dinheiro para o material escolar. 

Elói obteve então doações do comércio local e convenceu os pais de que lugar de criança é na escola. Em seguida, outra boa idéia. Juntou um grupo de 

jovens para dar uma força às crianças que já estavam matriculadas. Obteve 100% de aprovação dos 73 alunos das aulas de reforço. Seu entusiasmo já 

contagiou todos os 45 mil habitantes de Lagoa Santa. Hoje são eles que não permitem mais que nenhuma criança abandone a sala de aula. 

 

 

 

 

O caso de Elói Marcelo mostra muito bem qual a importância de 

adotarmos uma postura pró-ativa. 

Mas afinal, o que significa ter uma postura pró-ativa? 

Ter postura pró-ativa significa agir sobre as coisas. Mudar o que 

queremos mudar. Propor coisas novas, ao invés de esperar que as 

mudanças venham de fora. 

Muita gente fica incomodada com o fato de haver crianças fora da 

escola, pois sabem que ir à escola é muito importante para o 

desenvolvimento delas e de suas comunidades. Apesar de muita gente 

se incomodar, poucos se mexem para transformar a situação, pois estão 

acostumados a ficar esperando que alguém resolva o problema.  

Essa é uma das diferenças dos Empreendedores Sociais. Eles são pró-

ativos porque sabem que se ficarem esperando que alguém traga a 

solução, talvez nunca vão ver nada resolvido.  

Como Elói Marcelo, o Empreendedor Social arregaça as mangas para 

transformar o que ele quer que seja diferente. E é exatamente por isso 

que melhora a sua vida e de quem está à sua volta. 



Postura cooperativa 
 

O jacaré e o passarinho 
  
Existe um tipo de passarinho que come restos de comida que ficam grudados nos dentes de jacarés. Os jacarés abrem a boca e deixam que esse 
passarinho entre e coma o que há ali entre seus dentes. Se o jacaré fechar a boca, ele pode tranqüilamente comer o passarinho, mas ele não faz isso. 
Por que? O passarinho funciona como um dentista. Comendo aqueles restos, ele limpa os dentes do jacaré. Assim, ele garante uma boca mais 
saudávelpara o jacaré, que precisa de seus dentes fortes para se alimentar. Por outro lado, o passarinho tem sua comida garantida dessa forma. Não 
precisa caçar nem voar muito. Ele apenas aguarda que o jacaré abra a boca para fazer seu lanche. 
Assim, tanto o jacaré, como o passarinho, alcançam seus objetivos, um com a ajuda do outro. Os dois garantem o que precisam para sobreviver: o 
jacaré fica com dentes sadios, e o passarinho com alimento. 
 

 

Essa relação do jacaré com o passarinho nos ensina algo muito simples, 

mas que pode transformar nossas vidas.  

Eles vivem de forma que um ajuda o outro, e isso permite que os dois 

alcancem seu principal objetivo, que é comer.   

Ter postura cooperativa é isso. É se colocar em relação ao outro de 

forma que os dois alcancem seus objetivos.  

Mas por que é melhor ter essa postura?  

Vamos imaginar que o jacaré e o passarinho tivessem uma postura 

competitiva, (competir é o contrário de cooperar). O que aconteceria, 

por exemplo, se o jacaré fechasse a boca enquanto o passarinho 

estivesse lá destro?   Provavelmente o passarinho iria morrer, mas 

depois de algum tempo o jacaré teria seus dentes podres e acabaria 

também por morrer de fome.  E com a postura cooperativa, eles 

conseguem fazer o que não conseguiriam sozinhos.  

Da mesma forma, para vocês alcançarem seus objetivos será muito 

melhor adotar a postura cooperativa, como fizeram o jacaré e o 

passarinho.  É impossível que todo mundo saiba de tudo e, por isso, 

algumas pessoas têm talentos e habilidades que outros não têm (ou 

não têm ainda!).  Atuando numa forma cooperativa com outros lhe 

permite somar estes talentos em prol do seu objetivo.  

Empreendedores sociais fazem isso Como seus objetivos são grandes, 

eles sabem que sozinhos não poderão alcançar seus objetivos. Por isso 

cooperam e contam com a cooperação de outras pessoas. 

 



 

 Parceiro      
realizador 

Parceiro 
empreendedor 

 

Sugestão de Atividade 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Leitura da Vida do 
Ashoka 

Leitura da carta com os jovens e discussão sobre o conceito de empreendedorismo social.  
O que é empreendedorismo social? Quem o grupo conhece que pode ser considerado empreendedor? Por 
que é importante ter uma atitude empreendedora? 

Carta de convite 45 min 

Leitura da carta de 
princípios 

Leitura da Carta de Princípios enviada pelo projeto. Depois da leitura, discutir sobre cada um dos 
princípios apresentados: qual o seu significado? Por que ou para que são importantes? Identificar quais 
dos princípios aparecem na vida do imperador Ashoka e qual a importância que tiveram para ele e para 
a sociedade indiana. Provocar reflexão sobre o que há de diferente entre o AshokA e os jovens. Refletir 
sobre como aqueles princípios também podem contribuir para o desenvolvimento dos jovens e de suas 
comunidades. 

Carta de Princípios 50 min 

Preparação para o 
próximo encontro: 

Entrega do envelope com o desafio de empreender uma idéia até junho.  10 min 
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Intervalo ou 
dinâmica de 
descontração e 
relaxamento 

Definido pelo(a) facilitador(a)  10 min 

 
Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Apresentação da 
estrutura dos 
encontros 

Explicação dos dois momentos, de produção e de reflexão, e de suas funções ao longo do processo.  10 min 

Dividindo 
impressões 

• Pedir para que cada jovem faça um desenho que simbolize o que acharam do desafio de 
empreender uma idéia até junho e outro que explique qual dos princípios acha que tem mais 
desenvolvido e qual mais quer desenvolver. 

• Pedir que os jovens apresentem seus desenhos ao grupo, dividindo suas impressões. Perguntar 
porque identificaram aqueles princípios (o mais desenvolvido e o que mais quer desenvolver). 

 15 min 
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Preparação para o 
próximo encontro 

O facilitador pede para que cada integrante traga no próximo encontro, anotado num papel, duas regras 
que acha fundamentais para que um grupo possa trabalhar produtivamente. Exemplificar para que os 
jovens entendam do que se trata (respeito, todos ouvirem e todos falarem, pontualidade, cada um fazer 
a tarefa pela qual ficou responsável nos prazos determinados, organização do espaço comum, etc.) 

 15 min 

Encontro – Apresentando a Carta de Princípios 

Objetivo:  Motivar jovens para o projeto e introduzir o conceito de empreendedorismo; apresentar princípios do projeto. 

Preparação: Consulta aos textos: “O nosso adolescente, A função social do educador, Princípios básicos para trabalhar 
em grupo e Diretrizes para a realização do trabalho” e Carta de Princípios do Jovens em Ação (Ver anexo) 
 

 

Material de apoio para os Jovens: Carta de convite ao projeto (carta de motivação apresentando o conceito de 
empreendedorismo social) ; Carta de Princípios 



 
 

      

Criando o 

Contrato do grupo 



 

 Parceiro      
realizador 

Parceiro 
empreendedor 

 
 

Sugestão de Atividade 

Nome Descrição 
Material 
utilizado 

Tempo 

Dinâmica “Criando nossas 
regras” adaptada 

- Facilitar discussão sobre para que servem as regras e qual a importância do o grupo criar seu próprio 
contrato, dizendo o que todos esperam de cada um dos integrantes. Refletir também sobre a importância 
de colocar como regra apenas aquilo que de fato é importante. Não faz sentido criar regras para depois 
não serem cumpridas. O grupo deve pensar bem antes de considerar algo como uma regra. 
- Aplicar a dinâmica lembrando que  os jovens já trouxeram de casa duas idéias escritas. Eles devem 
apresentar suas idéias uns aos outros e refletir quais delas são interessantes para o contrato do grupo e 
se há outras também importantes que não foram colocadas por nenhum dos participantes. Nesse caso, 
devem ser acrescentadas. Só devem ser colocadas no contrato do grupo, escrito em outro papel Kraft, as 
idéias que forem consenso do grupo. Caso haja regras polêmicas, elas devem ser rediscutidas até que o 
grupo decida, por consenso, se devem fazer parte do contrato ou não. Lembrar que as regras são 
definidas pelo grupo e, se o grupo quiser, poderá alterar o contrato acrescentando novas regras e 
modificando (ou retirando) regras do contrato. 

Papel Kraft 90 min 

Assinando o acordo Todos os jovens assinam o contrato e o grupo o fixa no local dos encontros.  10 min 
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Intervalo ou dinâmica de 
descontração e relaxamento 

Definido pelo(a) facilitador(a)  10 min 

 

Nome Descrição 
Material 
utilizado 

Tempo 

Como foi? Pedir que cada um dos jovens, sentados em círculo, digam o que sentiram durante a reunião. Como foi a 
discussão na elaboração das regras do grupo? Como cada um se sentiu? Todos estão dispostos a seguir 
as regras definidas? Por que? 

 
15 min 
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O contrato e os princípios Pedir para que cada jovem escreva num papel a relação entre as regras que foram estabelecidas no 
contrato e os princípios do projeto. O que tem em comum? O que tem de diferente?  
Plenária: cada jovem apresenta suas reflexões. Se houver pontos controversos devem ser aprofundados 
na reflexão do grupo. 

 

15 min 

Encontro: Criando o contrato do grupo 

Objetivo: Construir um contrato do grupo, que possa servir para orientar reflexão sobre seu processo no projeto.  

Preparação: Pedir que cada jovem traga duas regras escritas para este encontro.  Familiarizar com dinâmica “Criando 
nossas regras” 
 

 

Material de apoio para os Jovens:  



 

 Parceiro      
realizador 

Parceiro 
empreendedor 

 
 
 
 
 

 

Preparação para o próximo 
encontro 

O facilitador pede para que cada integrante traga no próximo encontro uma representação artística  
que responda às seguintes perguntas.  
1. Como foi a sua vida até você chegar onde está hoje? (Onde nasceu? Por onde passou? O que 
aconteceu de importante nessa trajetória? O que fez de bacana que quer contar para o grupo?) 
2. Qual é o seu maior sonho para o futuro? 
3. O que gostaria de fazer no projeto até final de junho? 
4. Qual é a característica dos empreendedores que você tem mais desenvolvida? E qual você acha que 
precisa desenvolver? 

 

15 min 

 
 
 
 
 



 
 

      

Passo 1 

Quem somos? 



 Parceiro 
empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 

Sugestão de Atividade 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Apresentação 
Cada jovem se apresenta ao grupo, sentado em círculo, mostrando e comentando a 
representação artística que produziu antes do encontro respondendo às seguintes perguntas do 
Encontro 2. 

 50 min 

Auto-descrição e 
definição da tarefa 

Entregar a primeiro parte do passo-a-passo ao grupo. Pedir que respondam às perguntas e façam 
o texto de apresentação do grupo utilizando o anexo “Definindo a identidade do grupo” (que será 
fixado na peça). Se o grupo for muito grande, dividi-lo em subgrupos e pedir que respondam às 
perguntas do passo-a-passo. Depois, em plenária, cada subgrupo apresenta a resposta da 
segunda pergunta (a primeira é sobre o número de integrantes, não há discussão). O grupo todo 
discute até definir os elementos que acham que devem ser registrados. Isso decidido, passam 
para a próxima pergunta. 

Texto passo-a-passo 1, 
anexo “Definindo a 
identidade” 

50 min 

Preparação para o 
próximo encontro: 

Pedir, se o grupo não tiver nome, que cada integrante traga uma ou duas sugestões de nome 
para o grupo (se o grupo for grande, pedir que tragam apenas uma sugestão). No próximo 
encontro, o grupo escolherá um nome para si. 

 10 min 
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Intervalo ou 
dinâmica de 
descontração e 
relaxamento 

Definido pelo(a) facilitador(a)  10 min 

 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 
Uma reflexão geral Pedir para que cada jovem fale o que aprendeu na reunião de hoje. Perguntar o que acharam 

mais interessante no relato dos colegas. 
 15 min 

Uma reflexão com 
base nos valores e 
princípios do 
contrato 

Pedir para que cada jovem diga qual o princípio foi mais importante para sua vida na semana que 
passou. Por que achou isso? 

 15 min 
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Análise  com base 
no contrato 

Promover uma leitura do contrato do grupo. Perguntar se há algum dos itens que não está sendo 
respeitado. Aproveitar relatos para discutir possíveis questões críticas para o grupo. Perguntar se 
querem alterar ou acrescentar algum item. 

Contrato do grupo 
15 min 

PASSO 1  

Objetivo: trabalhar identidade do grupo. 

Preparação: Pedir que os jovens tragam uma representação artística que represente respostas às perguntas de 
Encontro 2 (“Como foi sua vida até você chegar onde está hoje, etc.) 
 

 

Material de apoio para os Jovens: - texto passo-a-passo 1; anexo “definindo a identidade” 



 Parceiro 
empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSO 1 – QUEM SOMOS? 

 
Caros jovens participantes do Jovens em Ação, para ajudar o grupo na realização do seu 
empreendimento social, o projeto entregará a vocês, em partes, algumas propostas de 
atividades que contribuirão para que o grupo caminhe sempre adiante  com suas idéias. A 
intenção é ajudar o grupo a se organizar, já que para construir algo, é sempre bom planejar um 
pouco. Para construir uma casa, por exemplo, antes de colocar os tijolos, o pedreiro mede o 
terreno, calcula o material necessário, faz o projeto num papel, compra os materiais, e só então 
começa a construção. Num empreendimento social também é assim. É importante saber onde 
estamos, onde queremos chegar, e o que será necessário para chegarmos onde queremos. 
 
Mas tem uma coisa que deve ser definida ainda antes do início desse plano. Quem está 
envolvido no empreendimento? Quem é que vai coloca-lo em prática? Quem é o grupo que vai 
realiza-lo? Isso é importante para envolver outras pessoas, fazer propostas, apresentar a idéia 
que tiverem, enfim, para se relacionar com o mundo. Para ajudar nessa definição, entregamos a 
primeira parte de um passo-a-passo. Esse passo-a-passo vai ajudar o grupo a se organizar para 
alcançar o que quer! Vejam a primeira atividade, e boa sorte no empreendimento! 
 
Essa primeira etapa serve para o grupo se identificar, se apresentar. Para isso,  é interessante 
responder às seguintes questões, e então escrever um pequeno texto definindo o grupo. 
 
1. Quantos integrantes o grupo tem? 
2. O que esses integrantes têm em comum? (local em que vivem, faixa etária, freqüentam a 

mesma organização, etc.) 
3. Onde atuam ou desejam atuar? (local, bairro, cidade, etc.) 
4. Qual o nome do grupo? (se o grupo ainda não tiver nome, que tal cada integrante trazer 

uma sugestão na próxima reunião para que se escolha um?) 
 
 



 

 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 

1 

Quantos integrantes o grupo tem? 

3 

Onde atuam ou desejam atuar? 

2 

O que os integrantes têm em comum? 

4 

Onde atuam ou desejam atuar? 

5 

Qual é o nome do grupo? 

Definindo a identidade do grupo 



 
 

      

Passo 2 

Campo de atuação 



 

Parceiro 
empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 

Sugestão de Atividade 
Nome Descrição Material 

utilizado 
Tempo 

Definindo o nome 
(para grupos que não 
têm nome) 

• Pedir para que cada jovem escreva num papel com letras grandes os nomes (um nome por papel) 
que sugerem para o grupo. Fixar os papéis na parede para que os jovens possam ler todas as 
sugestões.  

• Para o grupo escolher o nome, cada jovem pode distribuir 3 pontos entre os nomes sugeridos, 
marcando com uma caneta ou de outra forma os 3 nomes que mais gostou. Como resultado algumas 
sugestões ficam com mais pontos.  

• Isolar os dois nomes com mais pontos para a escolha definitiva (segundo turno).   
• Fazer uma rodada no grupo: cada jovem escolhe um dos nomes e explica porque o preferiu em 

relação ao outro. 
• Deixar apenas o nome escolhido fixado na parede e perguntar se alguém é totalmente contra que 

seja aquele nome. Se alguém for contra, pedir que explique o motivo.  
• Se for necessário, reabrir a discussão, até que seja escolhido um  dos nomes por consenso. Se o 

clima ficar desfavorável ou o grupo demorar demais para chegar ao consenso, pedir para que os 
jovens reflitam durante a semana sobre os dois nomes concorrentes. Voltar à atividade na semana 
seguinte. 

• Após a escolha do nome, pedir para que o grupo o escreva no 1º Passo. 

Papel em pedaços 
pequenos, fita crepe 
(para afixar nomes na 
parede) 

30 min 
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Sugerindo a área de 
atuação para o 
grupo (atividade para 
grupos sem proposta 
definida. Grupos com 
proposta já definida 
devem refletir sobre 
ela e definir qual seu 
campo de atuação.) 

• Pedir para que cada jovem faça um desenho que responda a seguinte pergunta:  
O que você gostaria de fazer com esse grupo durante o Jovens em Ação?  

•  pedir para que cada jovem apresente o desenho ao grupo e o fixe numa parede.  
• pedir para que os jovens juntos reúnam os desenhos em possíveis campos de atuação (educação, 

geração de renda, cultura, comunicação, etc.) dividindo em grupos os desenhos que falam sobre 
temas afins. Pedir que escrevam num papel o nome dos campos de atuação ao lado do grupo de 
desenhos sobre aquele tema. 

Papel, lapis colorido 
(para desenho) 

35 min 

PASSO 2  

Objetivo: facilitar que o grupo defina sua tarefa 

Preparação:  
 

 

Material de apoio para os Jovens: - texto passo-a-passo 2; anexo “definindo o campo de atuação” 



 

Parceiro 
empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 
 
 
 

Escolhendo o campo 
de atuação 

• Pedir para que cada jovem escolha um dos campos de atuação que surgiram e explique sua 
escolha.  

• Facilitar um debate em busca de consenso sobre em qual campo o grupo deve atuar. Se 
houver muitos campos propostos, destacar os mais votados e sugerir que o grupo escolha, 
por consenso, entre eles.  

• pedir para que o grupo escreva no passo-a-passo, durante a semana, um pequeno texto 
explicando em qual o campo o grupo vai atuar e porque aquele foi o campo escolhido. 

 35 min  

Intervalo ou 
dinâmica de 
descontração e 
relaxamento 

Definida pelo(a) facilitador(a) 

 10 min 

 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 
Uma reflexão geral Pedir para que cada jovem fale o que acha que aprendeu na reunião de hoje.  15 min 
Uma reflexão com 
base nos valores e 
princípios do 
contrato 

Pedir para que cada jovem diga qual o princípio que achou mais importante para sua vida na 
semana que passou. Por que achou isso? 

 15 min 
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Análise  com base 
no contrato 

Promover uma leitura do contrato do grupo. Perguntar se há algum dos itens que não está sendo 
respeitado. Aproveitar relatos para discutir possíveis questões críticas para o grupo. Perguntar se 
querem alterar ou acrescentar algum item. 

Contrato do grupo 
15 min 

 



 

Parceiro 
empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASSO 2 – QUAL É O NOSSO CAMPO DE 
ATUAÇÃO? 
 
Olá! 
Agora que vocês já definiram quem são, de onde 
são e onde querem atuar, chegou a hora de dizer 
o que o grupo faz. É importante dizer em que 
campo vocês atuam. Vocês vão trabalhar com 
artes? Comunicação? Geração de renda? Na área 
da saúde? Lazer? Cultura? Essa definição é 
fundamental para o grupo se orientar em seu 
trabalho e também para se apresentar a outras 
pessoas quando for necessário. 
 
Façam uma discussão sobre o que vocês fazem ou 
querem fazer. Escrevam um texto curto que 
explique o foco de atuação do grupo. Lembrem-se, 
vocês podem fazer coisas que não cabem em 
nenhum dos exemplos que demos acima. O 
importante é encontrar uma definição que faça 
sentido para vocês e que possa servir de 
orientação para o trabalho do grupo. Isso será 
importante quando vocês quiserem fazer ações na 
comunidade, fechar parcerias, fazer pesquisas, 
etc. Qualquer dúvida, converse com o(a) 
facilitador(a)! 



 

 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 

1 

Qual é o campo de atuação do grupo? 

2 

Opor que escolheram esse campo e atuação? 

Definindo o campo de atuação 



 
 

      

Passo 3 

Mapeando ativos 



 

Parceiro 
empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 

Sugestão de Atividade 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Reflexão sobre os 
potenciais da 
comunidade. 

Opção 1: 
• Apresentar para o grupo o conceito de ativos e sua importância (ver texto do MacKnight) 
• Listar todos os ativos que o grupo identificar. Perguntar para o grupo como cada um dos 

atores/espaços identificados se relaciona com a causa do grupo ou como podem contribuir 
com ela. 

• Pedir para o grupo preencher o Anexo 2: Levantamento de ativos, dividindo a tarefa da 
semana com base nos ativos listados. Se o grupo não pensar no poder público, trazer o 
assunto à tona. 

• Entregar o Questionário para que o grupo registre as visitas e monte, no próximo encontro, 
um Banco de Ativos da comunidade, apresentando suas listas e experiência de mapeamento 
com o grupo. 

Anexo “Levantamento de 
ativos” 

75 min 

M
o
m
e
n
to
 d
e
 P
ro
d
u
ç
ã
o
 

Intervalo ou 
dinâmica de 
descontração e 
relaxamento 

Definida pelo(a) facilitador(a)  10 min 

PASSO 3  

Objetivo: facilitar e incentivar uma análise contextual, por parte dos jovens, com foco nos ativos da comunidade 

Preparação: Leitura do texto resumido de John McKnight (anexo) 
 

 

Material de apoio para os Jovens: texto passo-a-passo 3; lista de visitas e responsáveis, estrutura de questionário 
sugerido 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 
Uma reflexão 
geral 

Pedir para que cada jovem fale o que acha que aprendeu na reunião de hoje. Perguntar o que 
acharam mais interessante no relato dos colegas. 

 15 min 

Uma reflexão com 
base nos valores e 
princípios do 
contrato 

Pedir para que cada jovem diga qual o princípio que achou mais importante para sua vida na 
semana que passou. Por que achou isso? 

 15 min 
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Análise  com base 
no contrato 

Promover uma leitura do contrato do grupo. Perguntar se há algum dos itens que não está sendo 
respeitado. Aproveitar relatos para discutir possíveis questões críticas para o grupo. Perguntar se 
querem alterar ou acrescentar algum item. 

Contrato do grupo 15 min 



 

Parceiro 
empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSO 3 – O QUE EXISTE NA COMUNIDADE EM NOSSO CAMPO DE 
ATUAÇÃO? 

 
Dois passos já foram dados! Já estão prontas a apresentação do grupo e a 
explicação de seu foco de atuação. Agora que já definiu o quer fazer, o grupo 
pode pensar que ações tomará e que objetivo terá. Mas tem uma coisa que pode 
ajudar muito se for feita antes. Sempre existem outras pessoas, grupos ou 
organizações que também estão trabalhando com o mesmo foco e no mesmo lugar 
que queremos atuar. O Estado também costuma realizar projetos em diferentes 
áreas, e deve ter alguma ação com o mesmo foco que vocês escolheram. Há 
também pessoas e organizações que embora não estejam fazendo nada 
diretamente pela causa do grupo, podem ajudar de alguma forma. E, por último, 
há construções, praças, monumentos, terrenos e outros espaços que são recursos 
do lugar onde vocês estão e que podem ser úteis para a atuação do grupo. Que tal 
fazer uma pesquisa na comunidade e descobrir todos esse potenciais? Que tal 
fazer uma lista com todas as pessoas e organizações que podem contribuir de 
alguma forma com vocês? O que acham de ir conversar com elas,  perguntar o 
que estão fazendo e registrar tudo isso? Depois essas pessoas poderão ajudar 
muito, e desde agora podem dar idéias para a atuação no grupo. Se tiver muita 
gente para visitar, é importante dividir a tarefa. Vocês podem montar um 
questionário com perguntas básicas ou utilizar o que enviamos e dividir as visitas 
pelos integrantes do grupo. Cada um visita alguns lugares ou pessoas, levanta 
informações úteis, registra, e depois conta para o grupo, o que acham. Se 
gostaram da idéia, mão a obra! Sem dúvida isso ajudará muito vocês a colocarem 
usas idéias em prática. Boa sorte! 
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Nome do(a) entrevistado(a): 

Organização: 

Endereço: 

Telefone: 

e-mail: 

site: 

 

1 

Que trabalho desenvolve na comunidade? 

Levantando dados da comunidade 
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Quem visita quem?  

Essa lista é  para ajudar vocês a dividirem o trabalho. É importante definir quem será entrevistado 

na comunidade. Depois é preciso definir quem do grupo vai fazer a entrevista. O que acham de 

preencher esse documento? Depois é só botar o pé na rua e ir entrevistar as pessoas que vocês 

determinaram! 

Pessoas / Organizações / Espaços 

Registrando ativos 

Quem visita e/ou pesquisa 
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    John McKnight 

Pela primeira vez visitando o Brasil, McKnight participou do II 

Seminário Internacional IDIS de Investimento na Comunidade, 

em São Paulo, nos dia 04 e 05 de março. Veja os principais 

trechos da conferência - "O desenvolvimento da comunidade 

baseado em ativos" - ministrada por John McKnight: 

Nos últimos anos venho assistindo à emergência da sociedade civil organizada. 

Em qualquer lugar do mundo hoje em dia ouvimos falar sobre sociedade civil e 

capital social e no futuro as cidades vão depender muito de como estas 

organizações se relacionam. Além disto, o significado de filantropia vem mudando 

ao longo dos últimos anos, movendo-se de caridade para desenvolvimento. 

Passei os últimos 30 anos tentando descobrir, em pequenas comunidades, 

grandes cidades e áreas rurais, nos EUA, Canadá, Europa, Austrália e África, o 

que as pessoas vêm fazendo para tornar suas vidas mais agradáveis. Fomos às 

comunidades e conversamos com as pessoas e com suas lideranças, tentando 

verificar o que elas têm feito. Começamos então a ter idéias diferentes sobre 

como as coisas podem melhorar. 

De modo geral, há uma idéia assumida pelos líderes das instituições e outra 

quando você conversa com os habitantes locais. Há duas idéias realmente 

diferentes. Começamos a mapear essas idéias. Um desses mapas enxerga dentro 

do bairro suas necessidades, a natureza dos problemas, as deficiências dos 

indivíduos. Esse é um tipo de mapa que está nas mentes da maioria dos líderes 

institucionais preocupados. É o mapa das necessidades da comunidade. Os 

problemas são: desemprego, vadiagem, famílias desempregadas, favelas, 

analfabetismo, beneficiários da previdência social, envenenamento por chumbo, 

abuso infantil, grafiteiros, doentes mentais, para citar alguns. É assim que a 

maioria dos líderes institucionais enxerga suas comunidades. Nos EUA chamamos 

isso de mapa de carências: uma forma de compreender a vizinhança local que 

tem guiado muitos líderes em sua 

abordagem em relação às 

vizinhanças de baixa renda. 

No entanto, também começamos a 

perceber que esse mapa de 

carências tem algumas 

conseqüências inesperadas. 

Contamos pelo menos sete: a 

primeira conseqüência é que, se as 

pessoas de um bairro estão sempre 

ouvindo dos líderes institucionais 

sobre suas carências e deficiências, 

muitas vezes começam a acreditar 

apenas que são carentes e 

deficientes. Na medida em que 

começam a acreditar nessa idéia, 

se tornam pessoas dependentes. 

O segundo efeito é que esse mapa das necessidades tende a destruir os 

relacionamentos locais, porque leva as pessoas a dizerem: eu sou carente, eu 

preciso de instituições que possam me consertar. Portanto, os meus poderes não 

são necessários. Isso enfraquece a ação cidadã local. 

O terceiro efeito é que essa postura reforça a idéia de que, para consertar a 

vizinhança, deve-se categorizar o dinheiro destinado a ela, para saúde, educação, 

etc. Quando você conversa com os profissionais que atendem a comunidade, eles 

categorizam o dinheiro que recebem, em pacotes diferentes. Mas estão sempre 

tentando juntar tudo, tentando coordenar uma ação. Essa ênfase em categorias 

não é verdadeira para a realidade de uma vizinhança. Tudo está ligado em uma 

vizinhança. Nas instituições é que as coisas são separadas. 

O quarto efeito é que esse mapa de necessidades normalmente acaba em 

Trabalho comunitário deve estimular capacidades, não deficiências 

Co-diretor do Instituto de Desenvolvimento 

Comunitário com Base em Ativos da 

Northwestern University (EUA), John 

McKnight vem pesquisando, nos últimos 30 

anos, trabalhos relacionados à filantropia, 

serviço social, política de saúde, organização 

de comunidades e racismo em todo o mundo. 

Durante este período, McKnight mergulhou no 

trabalho de mais de três mil comunidades em 

todo o mundo - Estados Unidos, África e 

América Latina - e constatou que os projetos 

que conseguem os maiores benefícios sociais 

utilizam como ponto de partida os talentos e 

capacidades dos integrantes da comunidade 

e não suas deficiências. 
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dinheiro fluindo para profissionais que vão consertar pessoas, 

em vez de dinheiro para construir sobre os recursos existentes 

na vizinhança. 

O quinto é que a gente acaba dando uma recompensa ao 

fracasso. Vocês sabem disso: conheço uma agência que lida 

com abuso infantil. No primeiro ano encontro 100 crianças que 

sofrem abuso. Naquele ano, o governo deu 100 mil dólares para 

ajudar essa fundação. No ano seguinte, se o governo ou outro financiador 

descobrir lá 200 crianças que sofrem abuso, vai dar 200 mil dólares. Porém, se a 

organização se tornar eficaz e reduzir o número de crianças abusadas, os 

financiadores vão dizer: "então você precisa de menos dinheiro". E, dessa forma, 

existe uma inversão: quando mais dinheiro flui, mais necessidades há. Esta 

talvez seja a conseqüência mais negativa. 

Finalmente esse mapa de necessidades tem o efeito de criar a desesperança, o 

desespero. As pessoas começam a achar que não têm dinheiro, são carentes e 

vêem os profissionais recebendo dinheiro para consertá-las. Mas a vizinhança e o 

bairro não mudam. Ninguém nunca viu nenhuma vizinhança mudar com dinheiro 

aplicado em consertar os indivíduos. 

Uma das coisas que posso relatar é que esse é um problema importantíssimo nas 

instituições. Em geral, as pessoas visualizam as instituições pelo foco de suas 

deficiências. As fundações, instituições, governo e a mídia de massa tendem 

sempre a falar sobre o que está errado, especialmente nas comunidades de baixa 

renda. Não fazem isso em bairros ricos. Lendo o jornal ou assistindo à TV, você 

vai pensar que nos bairros pobres as pessoas só se drogam e matam umas às 

outras. 

Vocês podem ver o quanto é negativamente poderoso este mapa? Todos dizem 

que o que é importante são os déficits. 

Há naturalmente um outro mapa, e esse mapa é o mapa dos ativos. Não que o 

mapa das necessidades não seja real ou verdadeiro, mas há outro mapa real. É o 

mapa dos ativos. Neste mapa estão, de forma genérica: as empresas privadas, 

escolas, bibliotecas, parques, clubes, igrejas, associações, grupos comunitários e 

também os jovens, os idosos, artistas, grupos culturais. Todos são ativos numa 

vizinhança.  

"Quando você olha para um copo metade cheio, metade vazio, tem duas 

formas de encará-lo: pode achar que ele está quase vazio ou pode 

apreciar a parcela cheia. Em geral, no trabalho filantrópico, é comum 

vermos instituições focando na metade vazia, que representa as 

deficiências de uma comunidade. A estratégia de focar na metade vazia, 

ou seja, no problema, tem limites reais. Os governos, em geral, focam 

nos problemas. Mas a sociedade civil organizada precisa olhar para a 

metade cheia do copo, ou seja, para as capacidades da comunidade. É a 

estratégia mais eficiente". John McKnight 

 

Temos perguntado para mais de 3 mil bairros ou vizinhanças dos países que 

visitamos o que aconteceu que melhorou a comunidade? Perguntamos ao 

habitante, ao morador da área. Temos coletado mais ou menos 3 mil estudos de 

caso sobre isso. E quando analisamos essas histórias descobrimos que, mesmo 

que essas vizinhanças sejam consideradas deficientes ou carentes, nos contavam 

que havia coisas realizadas para tornar sua vida melhor. Falavam sobre sua 

iniciativa para ajudar a economia, ajudar as crianças, as mulheres. Contavam que 

ajudavam a lidar com problemas de confiabilidade. Suas histórias falam sobre os 

recursos existentes dentro da vizinhança.  

Quando você analisa essas histórias, descobre que existem cinco recursos dentro 

das vizinhanças que as pessoas têm usado para melhorar as coisas por conta 

própria. Esses recursos são ativos. Vocês podem chamar de ingredientes para a 
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construção de uma comunidade. 

Fico encabulado de dizer o que são, porque são recursos que 

todos conhecem. Cada história nos contava como as pessoas 

usavam uma, duas, três ou todos esses ingredientes. 

O primeiro: as capacidades e habilidades dos moradores locais. 

O segundo: as organizações, clubes e grupos voluntários da 

comunidade. O terceiro: as instituições, os negócios e as corporações com ou 

sem fins lucrativos, além das instituições governamentais - escolas, parques, 

bibliotecas. Em quarto lugar, está a terra e tudo o que está acima e abaixo dela. 

E o quinto recurso é a economia local: como essas pessoas compartilham, 

trocam, fazem escambo, comercializam ou compram e vendem com dinheiro. 

Cada iniciativa falava sobre a criação dos relacionamentos entre esses ativos. 

Então vamos tentar resumir algumas dessas descobertas, uma vez que existem 

dois mapas: um de carências, com conseqüências muito negativas e outro mapa 

em torno do qual você pode dizer: é assim que as coisas mudam. É assim que 

mudou porque o foco não estava nas necessidades, e sim nos ativos.  

Outra descoberta é que, o que faz com que o progresso aconteça quando se 

focaliza em ativos é porque ninguém pode fazer nada com necessidades ou 

carências. 

Eu, por exemplo, sou cardíaco. O que vocês podem fazer com essa minha 

deficiência? Nada. Uma necessidade não pode lidar com outra necessidade. Ativos 

são o que a gente tem para lidar com necessidade. É por isso que é tão 

importante focalizar nos ativos. Você pode fazer algo com o fato de que eu posso 

construir uma casa, mas nada com o fato de eu ser cardíaco. 

A segunda descoberta é o desenvolvimento da comunidade, sobre o processo de 

criar mais e mais conexões entre esses ativos. Uma vizinhança frágil tem poucas 

conexões e relacionamentos. Uma forte vizinhança tem conexões fortes entre 

cada um dos cinco ativos. 

A terceira descoberta é que, de modo geral, as vizinhanças se desenvolvem numa 

seqüência. Desenvolvem-se melhor quando o foco inicial é sobre seu próprio 

ativo. E, depois, recursos externos entram secundariamente. As vizinhanças 

utilizam melhor os recursos externos quando podem utilizar recursos internos. 

Você não sabe do que precisa, até saber o que tem. Se você tem um jardim, uma 

horta com vegetais, é isso o que está cultivando. Você não vai comprar algo em 

uma loja para o seu jardim se não souber o que ele já tem.  

A quarta descoberta é que as instituições externas, os doadores e financiadores, 

podem apoiar o desenvolvimento de ativos internos se tiverem uma compreensão 

correta do seu papel. Eles têm um papel fundamental nessa compreensão de dar 

apoio às comunidades para o desenvolvimento dos seus ativos, criando relações, 

em vez de tentar consertar as pessoas "quebradas" dentro dessa vizinhança. 

Comunidades utilizam melhor os recursos externos quando já fazem bom uso de 

seus próprios recursos. O princípio é muito simples: você não sabe do que 

necessita até que saiba o que, efetivamente, possui. As mudanças começam de 

dentro para fora, através do investimento e do apoio às qualidades e ativos das 

comunidades locais. 

A receita para uma comunidade bem-sucedida está calcada em um importante 

tripé. A primeira perna é formada pelo governo. A segunda, pelo mercado de 

negócios e a terceira, pela sociedade civil. Os dois primeiros costumam ser muito 

fortes, porém, se a sociedade civil é fraca, o tripé não se sustenta. Uma 

sociedade civil bem estruturada é o centro de uma democracia e ela só existe 

quando cidadãos se unem. 

 



 
 

      

Passo 4 

Definindo  objetivos 
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Sugestão de Atividade 

Nome Descrição Material 
utilizado 

Tempo 

Nosso objetivo 
Ler o 4º passo com o grupo. Perguntar se acham importante definir um objetivo e pedir que expliquem a opinião. 
Tirar as dúvidas que aparecerem. 

Passo 4 10 min 
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A entrevista 
comigo mesmo 
no final do 
Jovens em Ação1 

• Grupo sentado em círculo. Pedir que todos fechem os olhos e pensem na situação atual. Pensem na própria vida 
e na comunidade, refletindo sobre como está a situação  em relação ao campo de atuação do grupo. (Atentar 
para dizer o dia, a hora e o mês em que estiver acontecendo a dinâmica.) 

• pedir que dêem um salto no tempo e imaginem a situação que gostariam que estivesse no final do Jovens em 
Ação em relação ao foco de atuação do grupo. Fazer as seguintes perguntas: o que está diferente? Onde está 
diferente? Está diferente para quem? 

• Dizer ao grupo que, ao abrir os olhos, todos estarão uma semana depois do fim do Jovens em Ação e que, em 
silêncio absoluto, vão registrar num desenho, em 5 minutos no máximo, como está a situação, respondendo a 
essas três perguntas. (O que está diferente, onde e para quem?) Tempo. 

• Pedir que cada jovem feche os olhos novamente quando terminar o registro. Depois que o último jovem fechar os 
olhos, dizer que vão voltar e que, ao abrir os olhos, estarão novamente em...  (dizer o dia, a hora e o mês em 
que estiver acontecendo a dinâmica). 

• Pedir que transformem seur registro num objetivo, dizendo o que será diferente, quando, onde e para quem! 
• Pedir que os jovens apresentem seus objetivos. O grupo escolhe um deles ou escreve outro com base nos que 
mais gostar entre os apresentados. 

 80 min 

 Intervalo/dinâmi
ca 
derelaxamento 

Definida pelo(a) facilitador(a) 
 

10 min 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Adaptado de “entrevista comigo mesmo daqui há dez anos”, dinâmica  
apresentada no livro “aprendendo a ser e a conviver, página 308. 

PASSO 4  

Objetivo: facilitar a definição do objetivo do grupo 

Preparação:  
 

 

Material de apoio para os Jovens: - texto passo-a-passo 4; anexo “definindo o objetivo” 
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PASSO 4 – O QUE VAMOS FAZER? 

 
Mais um passo foi dado no trabalho de vocês. Agora, além terem definido quem 
são e o que fazem, vocês já fizeram um levantamento dos ativos da comunidade. 
 
Com definições sobre o próprio grupo e com conhecimento dos potenciais da 
comunidade, chegou a hora de definir o objetivo que vocês querem alcançar. 
Mas, o que é exatamente um objetivo e para que serve defini-lo? 
 
Bom, o objetivo é algo que o próprio grupo define, com base nos seus 
conhecimentos e possibilidades, e no que acredita que é importante ser feito. Ele 
é o sonho que o grupo quer realizar num prazo determinado. No nosso caso, é 
até o final de junho. Ele será o norte do grupo. Aquilo para o que o grupo sempre 
olhará quando for tomar suas decisões. O objetivo deve ser bem detalhado, 
descrevendo exatamente o que se quer alcançar, onde e em quanto tempo. Por 
exemplo, o objetivo daquele pedreiro que planejou fazer a casa poderia ser 
“construir, no bairro do Butantã, uma casa de 50m2 confortável para uma 
senhora, com um quarto, uma sala, um banheiro  e uma cozinha, em 60 dias”. O 
pedreiro, com esse objetivo,  poderia calcular quantos ajudantes precisaria, 
quantos quilos de cimento, quantos tijolos, quanta madeira precisaria comprar, 
etc. Enfim, para que o objetivo realmente ajude, é importante que ele  descreva: 
 
1. O que será feito (definir quantidade se for o caso. Por exemplo, 1 casa, 3 

oficinas, 4 apresentações de teatro, 8 eventos, etc.) 
2. Quando? (até quando?) 
3. Onde? 
4. Para quem? (muitos objetivos envolvem pessoas. É necessário dizer quem 

são essas pessoas e quantas são essas pessoas. 50 Jovens do Bairro do 
Butantã? 10 Professores da escola Viva? 30 Moradores da rua Vergueiro?) 
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1 

O que será feito? 

3 

onde? 

2 

Quando? (até quando?) 

4 

Para quem? 

5 

Objetivo (tudo reunido num texto) 

Definindo o objetivo do grupo 



 
 

      

Passo 5 

Planejando as ações 
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Sugestão de Atividade 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Apresentando a lista 
de ações 

• cada jovem apresenta a lista de ações que sugere que o grupo realize para atingir o objetivo. 
Cada ação deve ser escrita em folha separada.  

• Agrupar as ações semelhantes. Quando necessário, reescreve-las. 

Tarjetas/papéis para 
escrever ações 

50 min 

Escolhendo as ações 

• O grupo preenche o quadro “Ações e resultados”.  
• Com o quadro preenchido, analisando os resultados esperados, o grupo verifica se aquelas ações 

darão conta de  atingir o objetivo.  
• Cada jovem deve responder a pergunta “você acha que essa ações serão suficientes para que o 

grupo atinja seu objetivo?”  
• Cada jovem apresenta sua resposta e a justifica ao grupo.  
• O grupo faz os ajustes necessários nas ações, alterando, somando ou subtraindo ações do quadro.  
• sugerir que o grupo apresente as ações e o objetivo às pessoas que entrevistaram durante o 

levantamento de ativos, para pedir suas opiniões. Se possível, articular os jovens com potenciais 
parceiros e refletir sobre a importância de realizar parcerias. 

Quadro “Ações e 
resultados”  

50 min 
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Intervalo ou 
dinâmica  

Definido pelo(a) facilitador(a)  10 min 

 
Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Uma reflexão geral 
Pedir para que cada jovem fale o que acha que aprendeu na reunião de hoje. O que achou mais legal e 
o que achou pior no encontro. Aproveitar relatos para discutir possíveis questões críticas para o grupo. 

 30 min 
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Uma reflexão com 
base nos princípios 

Aplicação do aprendizômetro e de outros instrumentos de apoio à reflexão dos jovens.   30 min 

                                                           
1 Elaboração de planos de ação 

PASSO 5  

Objetivo: facilitar que os jovens definam as ações e se organizem para colocá-las em prática1 

Preparação: pedir que os jovens façam uma lista e ações que sugerem para o grupo e que acham que são 
suficientes/importantes para atingir os objetivos definidos. Sugerir aos jovens que retomem contatos com pessoas da 
área (ver levantamento de ativos) 

 

Material de apoio para os Jovens: recursos, cronograma, ações e resultados, plano das ações. 
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PASSO 5 – COMO VAMOS FAZER? 
 
Você já definiram o objetivo do grupo, certo? Sabem o que vão fazer, até 
quando, onde e para quem.  Chegou a hora de dizer como. 
 
Aquele pedreiro, por exemplo, quando definiu que ia “construir, no bairro do 
Butantã, uma casa de 50m2 confortável para uma senhora, com um quarto, 
uma sala, um banheiro  e uma cozinha, em 60 dias”, teve as informações de 
que precisava saber para por as mãos na massa. Mas isso não bastou para a 
casa ficar pronta. 
 
Ao contrário, ele teve que construir a casa não é? Quer dizer, comprar o 
material, transportá-lo até o terreno, levar  as ferramentas necessárias, 
contratar os ajudantes, e tomar outras medidas durante a preparação da 
estrutura.  Depois, ele passou para a construção, ou seja, começou preparar o 
alicerce, colocar os tijolos, as janelas, o telhado, e assim por diante. 
 
Toda vez que definimos um objetivo, precisamos pensar depois como vamos 
alcançá-lo. E para isso normalmente é preciso que a gente faça várias coisas, 
(o pedreiro comprou material, transportou, contratou ajudantes e colocou 
tijolo sobre tijolo). 
 
Tentem pensar tudo que precisarão fazer para atingir o objetivo do grupo. Se 
já estiverem realizando ações, pensem se elas bastam ou se é necessário 
pensar outras para chegar em Junho onde vocês querem. 
 
Agora é fazer uma lista de ações que vocês acharem necessárias. Vale a pena 
pedir a opinião de outras pessoas para receber contribuições. Que tal voltar a 
falar com algumas pessoas que vocês entrevistaram quando estavam 
levantando os ativos da comunidade? 



 

 

O que será feito? 
Até quando? O que será preciso para fazer? Quem pode nos ajudar? 

Quem cuidará para que realmente 
aconteça? 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Planejando as ações 
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O objetivo de grupo é:  

Ações Resultados esperados 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ações e resultados 



 

 

Ações Recursos Humanos Recursos Materiais Recursos Financeiros 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Definindo recursos necessários 
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Abril Maio Junho 
Ação 

1 2 3 4 1 2 3 4  2 3 4 5 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Cronograma das ações 



 
 

      

Passo 6 

Implementação 
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Sugestão de Atividade 

Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Dividindo tarefas 

• Apresentar a lista de todas as ações que os jovens determinaram que vão fazer. Cada ação em 
um papel. 

•  Pedir para que os jovens escrevam seus nomes naquelas ações pelas quais gostariam de ficar 
responsáveis.  

• A partir do desejo de cada jovem, o grupo deve se organizar para que todas as ações tenham pelo 
menos um responsável. 

• Levar preparado num papel Kraft a tabela “Ações, prazos, recursos e responsáveis”. Pedir para 
que os jovens a preencham, cada responsável os dados referentes à ação pela qual foi incumbido, 
utilizando materiais produzidos anteriormente (cronograma, orçamento, mapa de ativos, etc.) 

• Explicar aos jovens que ser responsável não significa fazer sozinho, mas cuidar para que a ação 
seja realizada. Quem precisar de ajuda deve contar com o grupo, que deve adotar uma postura 
cooperativa. Por outro lado, os responsáveis devem sempre atualizar o grupo sobre o que está 
acontecendo  em relação à ação pela qual foi incumbido.  

• Reservar o restante do tempo para que cada jovem ( ou dupla, trio, subgrupo) registre os passos 
que realizará para que a ação pela qual ficou responsável seja realizada no prazo determinado. 

Papel, papel kraft 60 min 

M
o
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n
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e
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ro
d
u
ç
ã
o
 

Intervalo ou 
dinâmica  

Definido pelo(a) facilitador(a)  10 min 

 
Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Uma reflexão geral Pedir para que cada jovem fale o que aprendeu na reunião de hoje. O que achou mais legal e o que 
achou pior no encontro. Aproveitar relatos para discutir possíveis questões críticas para o grupo. 

 30 min 

M
o
m
e
n
to
 d
e
 

R
e
fl
e
x
ã
o
 

Uma reflexão com 
base nos princípios 

Utilizar o instrumento de apoio para  reflexão sobre aprendizados utilizando como referência os 
princípios da carta de princípios 

 30 min 

PASSO 6  

Objetivo: facilitar a implementação dos planos de ação. 

Preparação: copia a tabela “Ações, prazos, recursos e responsáveis” num papel Kraft. 
 

 

Material de apoio para os Jovens: 6ª parte do passo-a-passo: Colocando em prática, tabela “Ações, prazos, recursos e 
responsáveis” 



 

 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      

realizador 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASSO 6 – COLOCANDO EM PRÁTICA 

 
É hora de colocar tudo o que foi pensado em 
prática. 
 
Nessa hora, é importante refletir e verificar se 
tudo o que foi discutido até aqui faz sentido. 
 
A definição do grupo está bem feita? Ainda faz 
sentido, depois de tanto tempo? E o campo de 
atuação, é aquele mesmo que vocês 
escreveram lá atrás? E o objetivo? Ele é 
motivador? Vocês têm vontade mesmo de 
alcança-lo? Isso é possível até o final de 
junho? As ações que vocês estão fazendo (e 
as que pensaram mais ainda não 
implementaram) são mesmo capazes de levar 
o grupo onde ele quer chegar? É possível fazer 
todas as ações até o final do projeto? 
 
É importante responder essas perguntas 
enquanto vocês realizam as ações. Caso seja 
necessário, sempre há tempo de fazer alguma 
alteração nos passos anteriores. 
 
Se tudo está redondinho, mão à obra, e muito 
sucesso! 
 

Conversa inicial com os facilitadores sobre o 6º passo 

Esse momento é muito especial para cada grupo. Agora ele já tem uma história no 

Jovens em Ação e deu tempo para identificar quais as principais demandas que devem 

ser atendidas.  

Esse é o momento de buscar textos, exemplos, instrumentos e pessoas que possam 

inspirar os jovens, dar idéias a eles para que ampliem seu olhar e suas possibilidades, 

sempre com foco no campo de atuação e no momento do grupo. E sempre 

acompanhando a implementação das ações.  

Levar os jovens para visitar outras organizações que trabalham no campo de atuação 

do grupo, apresentar pessoas que possam ajuda-los de alguma forma pode fazer a 

grande diferença instrumental e motivacional para o desenvolvimento dos jovens 

individualmente e do grupo como um todo. 

A experiência nos mostra que esse é o momento ideal para facilitar que os grupos 

montem parcerias. E também a experiência tem nos ensinado que grupos que 

conseguem um parceiro de fora da organização (uma pessoa, uma organização, um 

órgão do Estado, etc.) tornam seu trabalho mais consistente, fica mais motivado e, o 

que talvez seja mais importante, cria maior força para continuar sua história com 

autonomia após o término do processo de facilitação. Para auxílio durante essa etapa 

da facilitação (não só para essa etapa, mas especialmente para ela), vale a pena 

consultar o Banco de Idéias, que tem dinâmicas, atividades e idéias gerais  que podem 

contribuir com diversas situações de grupo. Vale ressaltar que o Banco de Idéias é um 

espaço do projeto voltado aos facilitadores. Ele não é estanque. Isso quer dizer que 

não serve apenas para consulta, mas também para que vocês sugiram dinâmicas, 

atividades e ações aos outros facilitadores do Jovens em Ação.  Conte também com a 

Ashoka e com a Aracati  para dar o apoio que você achar necessário. 



 
 

      

Passo 7 

Avaliação 



 

 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 

Sugestão de Atividade 
Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Reflexões sobre 
avaliação 

• pedir para que cada jovem fale o que vem à cabeça quando ouve a palavra avaliação 
• conversar com o grupo explicando que avaliação é uma forma que temos de aprender com nossa 

atuação, evitar erros, se apropriar de sucessos, e fazer as ações cada vez de forma mais eficaz.  
• formar pares. Cada jovem conta ao outro algo que fez e deu certo e algo que fez e não deu certo. 

Depois refletir por que deu certo e por que não deu certo, dizendo para o parceiro o que aprendeu 
com essas experiências. 

 20 min 

Avaliando a(s) 
ações(s) realizadas. 

• entregar o doc “ações e resultados” para que cada jovem escolha uma ação em que se envolveu e 
o preencha. Jovens que ficaram responsáveis por uma mesma ação fazem juntos. Se o grupo 
tiver realizado apenas uma ação, a avaliação deve ser feita por todos, moderada pelo facilitador. 

•  Pedir para que cada jovem apresente ao grupo o que preencheu. 
• Pedir para que todo o grupo responda às seguintes perguntas em plenária, para cada ação:  

1. O resultado esperado é igual ao alcançado? (retomar a ficha do encontro 5 “ações e 
resultados”). O que há de diferente ente o esperado e o alcançado? Por que? 
2. Quais fatores dificultaram a realização dessa ação? Quais fatores facilitaram? 
3. O que você faria diferente se fosse fazer a mesma ação novamente? 
4. O que mais pode ser feito para melhorar o resultado alcançado? 

Tabela “ações e 
resultados” 

50 min 

M
o
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e
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ro
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Intervalo ou 
dinâmica  Definido pelo(a) facilitador(a) 

 10 min 

 
Nome Descrição Material utilizado Tempo 

Uma reflexão geral Pedir para que cada jovem fale o que acha que aprendeu na reunião de hoje. O que achou mais legal e 
o que achou pior no encontro. Aproveitar relatos para discutir possíveis questões críticas para o grupo. 

 30 min 

M
o
m
e
n
to

 d
e
 

R
e
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e
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o
 

Uma reflexão com 
base nos princípios Utilizar o instrumento de apoio para  reflexão sobre aprendizados utilizando como referência os 

princípios da carta de princípios 

 30 min 

PASSO 7 

Objetivo: facilitar a implementação dos planos de ação. 

Preparação:  
 

 

Material de apoio para os Jovens: Passo 7, tabela “Ações e resultados” 



 

 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      
realizador 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASSO 7 – O QUE ESTAMOS CONSEGUINDO? 
 
Já se passaram alguns meses do início do Jovens em Ação. Vocês estão 
colocando a idéia do grupo em prática e alguns resultados já foram 
alcançados. Parabéns! Essa é uma boa hora para curtir e festejar os 
avanços do grupo. Nessa hora fica claro que jovens podem realmente ser 
Empreendedores Sociais. Vocês estão provando isso! 
 
E esse é um momento especial também para aprender. Uma das coisas 
mais importantes para um Empreendedor Social é aprender com suas 
ações, porque depois ele pode fazer a mesma coisa de uma forma melhor e 
mais fácil, conseguindo resultados melhores. E como ele faz isso? Pensando 
em suas ações, refletindo o que foi bom e deu certo, o que não foi. O que 
poderia ter sido feito de forma diferente, gerando melhores resultados. 
Esse jeito de olhar para a própria ação para aprender chama-se avaliação. 
Isso mesmo. Avaliação serve para aprendermos o que podemos fazer 
melhor. Muitas vezes, por causa da escola, não gostamos de avaliação, 
porque parece que alguém vai falar se estamos bem ou não.  Em ações 
sociais, a avaliação serve para observarmos o que fazemos, que resultados 
temos e como poderemos fazer melhor. Ela serve para aprender, para ser 
útil, para nos ajudar. Somo nós mesmos que dizemos se estamos indo bem 
ou podemos ir melhor e como podemos ir melhor. E para aprender e 
melhorar a atuação, é sempre importante avaliar o que está sendo feito. 
 
Este passo é um convite para vocês aprenderem com a própria prática e 
melhorarem o que estão fazendo. Que tal analisar algumas coisas?  Que 
ações fizeram? Que  resultados tiveram com cada uma delas?  O que 
contribuiu para chegar a esses resultados? O que não deixou que vocês 
chegassem a resultados melhores? Como podem fazer de agora em diante 
para aproveitar o que ajudou e evitar o que atrapalhou? Essa é a idéia da 
avaliação. Aprender muito, e fazer sempre melhor que antes! 
 



 

Parceiro      
realizador 

Parceiro 
empreendedor 

 

O objetivo de grupo é:  

Ações Resultados esperados Resultados alcançados 

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

Ações e resultados 



 
 

      

Critérios para utilização do 

Fundo de apoio aos jovens 



Critérios de liberação do fundo de recurso para os(as) jovens 

O fundo deve ser administrado com: transparência, responsabilidade e administração 

participativa. O objetivo deste fundo é que os jovens tenham a oportunidade de gerir um 

recurso financeiro coletivamente, tomando decisões e captando outros recursos para seus 

projeto. O prazo para pedir esses recursos é final de junho de 2004, para utilização até, no 

máximo, Setembro de 2004. Recursos não utilizados serão investidos em projetos de outros 

grupos de jovens, participantes ou não do Jovens em Ação, que preencham os mesmos critérios 

aqui apresentados.  

 

para a liberação do recurso: 

Critérios básicos: 

1. A gestão do fundo deve ser feita por todo o grupo e as tomadas de decisão devem envolver 

todos os(as) participantes.  

 

2. O grupo de jovens deve preencher o documento anexado (requerimento para liberação de 

recursos), entregar ao facilitador uma via assinada por todos os integrantes do grupo e enviando 

cópia via fax ou e-mail à coordenação do Jovens em Ação. 

 

E-mail: maure@ashoka.org.br,claire@ashoka.org.br,paulo@aracati.org.br 

FAX: (11) 3085-9190 (A/C de Maure) 

 

3. Os recursos somente podem ser utilizados para atividades meio e/ou atividades fim, que 

contribuam para a execução do projeto dos jovens. Só haverá liberação dos recursos mediante 

aprovação das atividades apresentadas, conquistada pela relevância de sua justificativa. 

 

4. O grupo deve apresentar uma contrapartida ligada à mesma ação ou objetivo para o qual 

está requisitando o recurso. Essa contrapartida não precisa ser financeira (local, transporte, 

apoio de uma pessoa, ferramentas, etc.), mas deve ser algum recurso captado pelo grupo.  

 

5. quando necessário, pode haver previsão de gastos, como transporte circular, lanche em 

saídas do grupo, etc. 

 

6. Prazos 

• O pedido para liberação do recurso deve ser feito com 3 dias úteis de antecedência 

da data de liberação requisitada?   

 

7. Notas e recibos  

Os grupos devem apresentar recibo e/ou nota fiscal para comprovação de despesas. Estas 



deverão ser entregues até uma semana depois das ações realizadas, para o facilitador, que 

entregará à coordenação ou diretamente à coordenação do projeto.  

 

Operacionalização: 

 Os fundos serão depositados nas contas das organizações em Maio, mediante emissão 

de um recibo de doação. Quando o grupo fizer o pedido, o recurso será liberado. A organização 

saca então o montante requerido e o entrega aos jovens (a todos os jovens!). Eventuais 

descontos de impostos referentes a esse processo devem ser descontados dos recursos pedidos. 

  

 

 

 

Requerimento para Liberação de Recursos 
 
Nome do grupo:_______________________________________ 
Data do pedido:_______________________________________ 
 

1- Para que o grupo precisa deste recurso? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2- Quanto o grupo precisa?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3- Quando precisará dos recursos? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4- Que contrapartida o grupo apresenta ao projeto? Qual o valor dessa 
contrapartida (estimativa do valor do transporte, do apoio de uma pessoa, do 
material que vocês conseguiram com alguém, etc.)? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5- Tabela Resumo: 
 

Descrição da 
Atividade 

Valor 
necessário 

(R$) 

Contrapartidas 
(R$) 

   

   

   

   

Total R$ R$ 

 
 
Assinatura dos jovens: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Contato telefônico para conversarmos com o grupo (ou um representante) 
nome: 
telefone: 
 



 
 

      

Momento de  

reflexão 



 

 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      

realizador 

Como estou sentindo o meu aprendizado 

sobre -----------------------------------------------------   

 
                               

 

                               Domingo                                  Segunda-feira                                     Terca-feira 
 

 
 

� muito bom ____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
� bom         _____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

� mais ou menos __________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

� fraco  _________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Comentarios:  

 
 
 
 



 

 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      
realizador 

Como lidei com os Princípios ao longo do mês? 
 
 
                               
 

                                       
 
 
 

� Pratiquei sempre         
 
 
 

� Pratiquei bastante  
 
 
 

� Pratiquei pouco  
 
 
 

� Nunca pratiquei   
 
 
 
Comentários: 
 
 
 

Compromiss
o com o 
interesse 
Público 

Postura 
Cooperativa 

Postura pró-
ativa 

Respeito à 
diversidade 

Perseverança 



 
Parceiro 

empreendedor 

Parceiro      
realizador 

Como lidei com os princípios ao longo do projeto? 
 
                               
 

                               Fevereiro       Março          Abril     Maio     Junho 
 
 
 

� Pratiquei sempre  _____________________________________________________________________________ 
 
 
 

� Pratiquei bastante _____________________________________________________________________ 
 
 
 

� Pratiquei pouco______________________________________________________________________________ 
 
 
 

� Pratiquei nunca_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Comentários: 
 
 
 

Postura 
cooperativa 

perseverança 

Postura pró-
ativa 



 
 

      

Extras 



 

Parceiro 
empreende

Parceiro      
realizador 

 

(Adaptado do The Meaning of Social 

Entrepreneurship by J. Gregory Dees 

Fonte: http://www.gsb.stanford.edu/csi/SEDefinition.html) 

 

Muitos de vocês já ouviram falar de empreendedores.  

Comumente este termo se refere a uma pessoa que começa 

um negócio: um novo empreendimento para ganhar lucro e 

renda.   Mas, a palavra “empreendedor” não se limita a área 

de negócios.  Veio da língua francesa e significa “alguém que se encarrega ou se 

compromete com um projeto ou atividade significante”.  A palavra foi associada 

aos indivíduos que estimularam o crescimento econômico por encontrarem 

diferentes e melhores maneiras de fazer as coisas.  Em vez do tipo do 

empreendimento que o individuo tem, a palavra descreve uma postura, 

comportamento e conjunto de qualidades.  Empreendedores vêem possibilidades 

e não problemas nas mudanças da sociedade e não se limitam aos recursos que 

têm num momento. 

 

Um empreendedor social é uma espécie de empreendedor.   São empreendedores 

com uma missão social onde o objetivo final não é a geração de lucro, mas o 

impacto social. Eles são os agentes de transformação no setor social. Muitas 

vezes, eles eliminam necessidades em vez de somente supri-las.  A pesar do fato 

de poderem atuar localmente, suas idéias tem o potencial de inspirar outras 

melhorias na sociedade, na sua área de atuação.  Eles são motivados não 

somente pelas necessidades sociais ou por compaixão, mas possuem uma visão 

de como realizar estas melhorias e são determinados a realizar esta visão.  São 

persistentes.  Em vez de desistir ao enfrentar um obstáculo, empreendedores 

sociais se perguntam, “como posso ultrapassar este obstáculo?”. 

 

Empreendedores são inovadores.  Eles criam novos paradigmas e são pioneiros 

de novas abordagens.  Isto não significa que inventem algo completamente novo.  

Podem envolver uma idéia que já existe numa nova maneira ou numa nova 

situação.  Empreendedores não precisam ser inventores, eles simplesmente 

precisam ser criativos na maneira de utilizar e empregar o que outros têm 

inventado.  É um processo criativo e contínuo de explorar, aprender e melhorar.  

 

 

Outros textos sobre empreendedorismo social: 

Um empreendedor social é um "indivíduo com experiência na área social, 

desenvolvimento comunitário ou de negócios, que persegue uma visão de 

empoderamento econômico através da criação de empreendimentos sociais 

voltados para prover oportunidades àqueles que estão à margem ou fora da 

economia de um país". (Jed Emerson e Fay Twersky, editores do livro "New 

Social Entrepreneurs: the success, challenge and lessons of Non-Profit Enterprise 

creation" (The Roberts Foundation, São Francisco, 1996) 

Empreendedores sociais são como empresários nos métodos que eles utilizam, 

mas eles são motivados por objetivos sociais ao invés de benefícios materiais... 

Sua grande habilidade é que eles com freqüência fazem as coisas a partir de 

quase nada, criando formas inovadoras de  promoção de bem estar, saúde, 

habitação, que são tanto de baixo custo, quanto efetivas se 

comparadas aos serviços governamentais tradicionais. (Charles Leadbeater, autor 

de "The rise of the Social Entrepreneur"(Demos, Inglaterra). 

Empreendedores sociais são executivos do setor sem fins lucrativos que prestam 

maior atenção  às forças do mercado sem perder de vista suas missões (sociais) 

e são orientados por um propósito duplo: empreender programas que funcionam 

e são disponíveis às pessoas e se tornar menos dependentes do governo e da 

caridade. (The National Center for Social Entrepreneurs) 

 

 

 

 

Empreendedorismo Social 



 

Parceiro 

empreende

Parceiro      
realizador 

 

Bill Drayton, um norte-americano, cresceu em Nova Iorque e 

quando era criança, adorava ler sobre personagens que 

influenciaram o percurso da história do mundo.  Ele se interessou 

não somente no “que” que eles fizeram, mas muito mais em 

“como”.  Os ídolos dele foram Gandhi pela maneira pacifista de 

enfrentar o poder do império britânico, Martin Luther King por usar táticas 

parecidas para enfrentar o racismo na sociedade americana e especialmente, um 

imperador da Índia antiga chamado Ashoka.  Ele admirou como o Ashoka tinha 

uma visão de criar reformas sociais para seu povo que melhorou a vida das 

pessoas, governando de uma forma justa e pacifista.   

No colégio, Bill criou a “Sociedade do Ashoka” que juntava estudantes para falar 

sobre justiça social.  Na universidade, ele estabeleceu uma organização estudantil 

com o mesmo nome que trazia líderes sociais para interagir e compartilhar suas 

idéias com os estudantes.  Ainda na universidade, Bill começou a viajar muito 

pela Ásia, especificamente na Índia.  Ele percebeu que existiam pessoas como o 

Ashoka com idéias inovadoras para solucionar grandes problemas sociais e que 

eram tão determinadas que não parariam até ver suas visões implementadas na 

sociedade.  Ele voltou para os Estados Unidos juntou alguns amigos e os 

convenceu que se pudesse investir diretamente nestes indivíduos, seria muito 

mais fácil e eficiente para promover a mudança social que colocar dinheiro num 

grande projeto que você não sabe se vai dar certo.  Como ele costumava dizer, 

“não existe nada mais poderoso que uma idéia na mão de um empreendedor 

social inovador”.  

Bill voltou para Índia com 5 amigos e um pouco de dinheiro, começou a procurar 

estas pessoas com novas idéias para mudar a sociedade.  Perguntavam para os 

líderes acadêmicos, empresários, comunitários, e religiosos quais foram os 

problemas mais graves na sociedade. Depois perguntava se conheciam alguém 

que estava fazendo algo diferente para mudar esta realidade.  Cada nome que foi 

falado foi escrito numa tarjeta colorida.  Quando os amigos se juntaram, eles 

compartilharam as centenas de tarjetas e perceberam que tinha nomes repetidos.  

Estas eram as pessoas que estavam mudando a Índia e foram estas pessoas que 

Bill e seus amigos procuraram.  Depois de entrevistas e conversas, estes 

empreendedores sociais receberam uma bolsa-salário para que eles pudessem 

deixar suas outras atividades e se dedicar integralmente no desenvolvimento e 

disseminação da sua idéia. 

Isto foi em 1980 e logo depois Bill fundou a organização Ashoka para investir em 

empreendedores sociais.  Ele colocou o nome Ashoka em homenagem ao 

imperador e porque a palavra também significa “ausência de tristeza”. Ao longo 

dos anos, Bill espalhou a Ashoka pelo mundo e agora a organização atua em mais 

que 50 países em todos os continentes.  Existe mais que 1400 empreendedores 

sociais da Ashoka que atuam nas áreas de meio ambiente, educação, saúde e 

direitos humanos.  No Brasil são mais que 200 empreendedores sociais da 

Ashoka, chamados “fellows” pela palavra em inglês que significa “companheiro”. 

Bill ainda é presidente da Ashoka além de mais três organizações que ele fundou, 

incluindo uma dedicada a promover empreendedorismo social de jovens.  Ele 

continua a procurar novas maneiras para alavancar as inovações de 

empreendedores sociais no mundo, juntando-os em ações em conjunto para criar 

maior impacto positivo na sociedade. 

 

 

 

 

Bill Drayton  



 

Parceiro 

empreende

Parceiro      
realizador 

 

Vera Cordeiro era médica no Hospital da Lagoa no Rio de Janeiro.  

Como era um hospital público, atendia muitas famílias de baixa-

renda no setor pediátrico onde ela trabalhava. A maioria das 

crianças que chegavam a ser atendidas sofriam de doenças 

evitáveis como tuberculose e pneumonia.  Ela as tratava e dava 

alta.  Poucos meses depois, muitas voltavam com a mesma doença, e na maioria 

das vezes, em situação de saúde pior.  Conversando com as famílias, perceberam 

que em casa, as crianças não tinham o que comer, não tinham saneamento 

básico, a estrutura da casa era precária tudo causado pela pobreza na qual a 

família vivia.  Os profissionais de saúde, como Vera, enfrentavam um desafio 

enorme, pois não somente tinham que tratar a doença da criança, mas teriam 

também que tratar a pobreza da sua família.  Se não, continuaria o ciclo vicioso 

de pobreza-doença-hospital-alta-reinternação-morte.  

Em 1991, junto com outros profissionais de saúde, Vera fundou a organização 

sem fins lucrativos chamada Associação Saúde-Criança Renascer para atender as 

necessidades básicas das famílias (moradia, renda, alimentação) por meio de um 

programa que identifica famílias em situações de miséria cujas crianças estão 

sendo tratadas no hospital público e trabalha junto a eles para criar um plano 

individualizado de reestruturação da família.  Este plano envolve a família inteira 

oferecendo capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho para 

ambos os pais, tirando documento de cidadania e orientações para utilizar 

serviços públicos, serviços educativos para todos os filhos, atendimento 

psicológico, melhoramentos à moradia que inclui saneamento básico e 

atendimento médico especializado para a criança doente.  O conjunto de serviços 

permite que, em média, uma família numa situação de alto risco social posse se 

estabelecer e andar nas suas “próprias pernas” em 18 meses.   

Quando Vera começou, ela procurou parceiros para ajudar.  Os primeiros 

recursos financeiros obtidos foram conseguidos quando Vera juntou algumas 

amigas e fez um leilão de um jogo de roupa de cama.  Depois disto, ela 

conseguiu o apoio de um médico no hospital que a apresentou para outros 

contatos que começaram a doar recursos para a Renascer.  Ela conseguiu uma 

casa num Parque perto do hospital num bairro nobre do Rio e quando vizinhos 

tentaram tirar sua organização do parque por preconceito contra as famílias que 

entravam para ser atendidas, Vera mobilizou a mídia e pressionou o governo pelo 

direito de ficar.  Ela conseguiu. 

Desde 1991, Renascer cresceu e inspirou outras pessoas a criar organizações 

parecidas ao lado de hospitais públicos.  São atualmente 14 organizações criadas 

no modelo da Renascer em 5 estados que compõem a Rede Associação Saúde-

Criança Renascer. Desde sua criação, Renascer tem beneficiado diretamente em 

torno de 5,000 crianças de 1.500 famílias a se recuperar da doença e começar 

num novo caminho para uma vida melhor.   Contando com as crianças e famílias 

atendidas pela rede de organizações inspiradas na Renascer, são mais que 

20,000 pessoas beneficiadas.  A visão de Vera é que cada hospital público no 

Brasil deve ter um programa parecido para acabar com a situação de miséria e 

pobreza em que milhões de famílias vivem.  Para ver esta visão se tornar uma 

realidade, ela desenvolveu programas de sustentabilidade para as organizações e 

está articulando com governantes para influenciar políticas públicas nas áreas de 

assistência social e saúde a adotarem o modelo da Renascer. 
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Ismael Ferreira, filho de agricultores, cresceu na região 

sisaleira no sertão da Bahia, nomeado pela planta sisal, 

utilizada na fabricação de cordas e tapetes, a qual estimulou 

um crescimento econômico forte naquela região. Nos anos 

sessenta, o sisal começou ser substituído por materiais 

sintéticos e o preço caiu no mercado internacional, causando 

declinação econômica. Os mais afetados foram os pequenos agricultores que 

ficaram dependentes dos atravessadores para vender sua matéria prima a preços 

baixíssimos.  Muitas famílias deixaram sua terra e migraram para a capital ou o 

Sudeste para procurar trabalho. 

 

No final dos anos setenta, o jovem Ismael, se incomodou com a situação em que 

viviam as famílias na região.  Depois de conseguir estudar na cidade próxima, ele 

voltou para sua comunidade de Valente e tornou-se um líder respeitado por sua 

visão de implementar soluções criativas para melhorar a vida dos pequenos 

produtores.  Em 1980, Ismael, junto com outros líderes, fundaram a APAEB 

(Associação de Pequenos Agricultores do Estado de Bahia) e liderou uma 

manifestação contra um imposto injusto que proibia os agricultores vender seus 

produtos no mercado local. Ganharam e estabeleceram seu próprio Posto de 

Vendas em Valente. 

 

Depois desta vitória, Ismael percebeu o potencial do sisal para realmente 

aumentar o poder econômico dos pequenos produtores, pois pode suportar a seca 

e pode ganhar um preço alto no mercado. Ismael lançou uma série de iniciativas 

direcionadas ao cultivo e fabricação do sisal que poderia aumentar a renda das 

famílias, mas também gerar recursos para bancar outras iniciativas sócio-

educativas para trazer outros benefícios para as famílias. Ele começou com uma 

batedeira comunitária onde limpava as fibras para poder vender a um preço mais 

alto. Em 1996, a APAEB construiu uma fábrica de tapetes de sisal que hoje 

emprega 525 funcionários da região em três turnos 24 horas por dia, tirando uma 

receita em torno de R$10 milhões por ano. O valor total desta receita é 

reinvestido na região em salários e benefícios para os 800+ funcionários da 

APAEB e nos projetos sócio-educativos que inclui: Escola Agrícola Familiar, Rádio 

da Cidadania, Programa de Reflorestamento, Centro de Informática, Programa de 

Juventude, Clube Social, TV Valente, Programa Convivência com a Seca, 

programas culturais e reforço escolar para as crianças.  Além disto, os recursos 

também estão investidos em outros projetos produtivos para diversificar os 

produtos dos agricultores inclusive a criação de cabras, laticínio de leite de cabra, 

curtume, e apicultura.  Todas estas atividades, lideradas por Ismael, estão 

gerenciadas com transparência e processos democráticos de tomada de decisão 

pelos 700 membros da APAEB.  Beneficiam diretamente mais que 4,000 famílias 

(20,000 pessoas) e mais 10,000 pessoas indiretamente pela compra de matérias 

primas e investimentos locais.   

 

Hoje, depois de 20 anos de luta, Ismael continua liderando a APAEB, uma 

referência internacional em sustentabilidade e qualidade de serviços com 95% 

das suas atividades financiadas por suas próprias atividades produtivas.  Agora, 

ele está aumentando o número de parcerias e articulando-se para disseminar o 

modelo da APAEB no resto do país e o mundo.  Como disse na APAEB, “O sertão 

tem tudo que se precisa. Se faltar a gente inventa”.  E é isto que o Ismael está 

fazendo. 
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Quando sua família saiu da Paraíba para o 

Sudeste, Eliana Souza Silva tinha sete anos. Instalaram-se na 

favela Nova Holanda, no atual complexo da Maré no Rio de 

Janeiro.  O pai de Eliana era rigoroso e insistia que os filhos 

estudassem muito.  Eliana, uma aluna aplicada, se envolveu 

no trabalho social na comunidade e aos quinze anos, ela foi 

escolhida para participar de um grupo que pesquisava os 

problemas sociais dos moradores. Para Eliana, o grande problema foi a falta de 

educação de qualidade.  Crianças que freqüentavam a escola durante sete anos 

escola analfabetas. Ela negociou com os professores de escolas públicas e 

organizou aulas de reforço. Aplicando o método de alfabetização popular de Paulo 

Freire. Eliana e seus pares ensinaram as crianças a ler com instrumentos 

musicais emprestados, ajudando os alunos a associar palavras escritas com letras 

de música e ritmos. 

Eliana freqüentou a universidade pública e ao mesmo tempo dava aulas de 

alfabetização para adultos. Uma liderança na comunidade, ela iniciou as primeiras 

eleições em Nova Holanda e foi eleita presidente da Associação de Moradores com 

apenas 22 anos.  

Após um bem-sucedido mandato como presidente no qual ela negociava com os 

setores do governo e empresas privadas para levar melhorias nas áreas de 

saneamento e eletrificação para os moradores, ela voltou a estudar e se tornou 

professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na universidade, ela 

percebeu que havia poucos alunos moradores de favelas porque a maioria não 

conseguia passar no vestibular. Pesquisou e descobriu que apenas 1% dos 

150,000 moradores do complexo da Maré conseguia acesso ao ensino superior. 

Em 1995, ela reuniu um grupo de colegas ligados ao bairro e fundou o CEASM 

(Centro de Estudos e Ação Solidária da Maré) e implementou um modelo para 

revolucionar a educação no bairro.  Primeiro atraia os estudantes para um 

programa rigoroso de preparação para o vestibular que ao mesmo tempo ensina 

cidadania e responsabilidade social.  Em poucos anos CEASM colocou mais que 

200 alunos em universidades públicas.  Mais a entrada na faculdade é só o início. 

Ao matricular na faculdade, os estudantes continuam nas atividades do CEASM e 

realizam pesquisas na comunidade sobre os problemas sociais e desenham 

projetos para solucioná-los. Aumentaram as atividades para envolver crianças 

das escolas públicas, cursos de informática, línguas, a Biblioteca Comunitária e o 

Projeto de Memória da Maré que recupera e registra a história da região, 

promovendo a identidade cultural dos moradores.  

Por meio da liderança de Eliana, CEASM desenvolveu mais que 14 projetos que 

beneficia mais de 3,000 pessoas nas 16 favelas que compõe o complexo da Maré, 

tornando CEASM uma referência nacional não somente em promover acesso ao 

ensino superior, mas também ao uso da mobilização social e empoderamento de 

moradores de favelas como uma estratégia de revitalização intelectual e 

econômica da comunidade.  CEASM emprega mais que 70 pessoas, 90% sendo 

residentes da Maré.  A experiência do CEASM foi espalhada por outras 

comunidades do Rio e a região de Cariri do estado de Paraíba. 
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