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Oficina de Mobilização Social 
 

Objetivo 
 
“Promover a reflexão acerca do papel de facilitador de processos de 
participação que os jovens tem ao serem propositores de um processo 
de transformação social“ 
 

Resultado Esperado 
 
“...que os jovens sejam capazes de identificar novas formas de se 
relacionar com a comunidade de forma a beneficiar a causa do seu 
projeto”

Atividades 
 

1. Dinâmica dos Vínculos 

 
Objetivo 
Trabalhar em grupo é a estratégia adotada pelo Aprendiz Comgás e 
também a que a Aracati costuma adotar na busca de resultados 
transformadores e que gerem aprendizado para os integrantes do 
grupo. São muitas as etapas para se chegar a um grupo autônomo e 
produtivo, e o papel do coordenador facilitador é essencial nesse 
processo. Como ressalta Célia Schlithler: “...para a cooperação 
prevalecer, é preciso incentivar o conhecimento entre os integrantes 
para que eles se vinculem, sentindo-se importantes e importando-se 
com os outros. É assim que surgem a confiança e o compromisso: as 
pessoas já se conhecem, sabem que o grupo precisa delas para dar 
conta de sua tarefa e se empenham para participar. Quando o grupo já 
consegue lidar com suas diferenças e é capaz de esclarecer os 
obstáculos, ele fica mais criativo, cresce e caminha em direção a 
finalidade.”1 
Assim, sem a menor pretensão de dar conta de um processo de 
formação grupal, a oficina tenta promover, desde o início, um ambiente 

                                                 

1
 Extraído do texto Grupalizar para Transformar de Célia Regina Belízia Schlithler. 

em que os vínculos entre as pessoas são valorizados incentivando que 
as pessoas se conheçam melhor. 
 
Proposta 
Distribui-se uma tarjeta, um clip e uma caneta por participante e pede-
se que cada um escreva seu nome e uma característica sua que 
comece com a primeira letra do seu nome. Pede-se que, em ordem, 
cada um se apresente através do que escreveu na tarjeta unindo as 
tarjetas com um clip, formando no final, uma corrente que une todos os 
integrantes do grupo.  
O facilitador fala a respeito da riqueza e importância do trabalho em 
grupo e das premissas para aquele trabalho em grupo. Na oficina foram 
esclarecidos os horários e usadas as seguintes tarjetas: 

EM UM GRUPO 
TODAS AS IDÉIAS 
SÃO BEM VINDAS 

EM UM GRUPO 
TODOS TEM ALGO 
A ENSINAR E A 

APRENDER 

EM UM GRUPO O 
DIÁLOGO É A 

MAIOR FONTE DE 
APRENDIZADO 

NOSSA MISSÃO É 
REFLETIR SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO DE 

PESSOAS “DE 
FORA“ NO 
PROJETO 

  Abril/2003 



2. Dinâmica Projeto OPS 

 
Objetivo 
A mobilização social a que nos referimos pretende dar movimento, 
congregar pessoas que se dispõem a construir juntas um sonho que 
possa ser de todos. Trata-se de um processo pautado pela autonomia e 
orientado pela promoção de uma cultura de deliberação. Outra 
possibilidade, que não cabe no conceito que adotamos, seria apelar 
para os serviços de alguém, ou seja, conseguir pessoas para viabilizar 
nosso sonho; este é um processo pautado pela tutela e orientado pela 
promoção de uma cultura de adesão.  
 
O objetivo da dinâmica em torno do Projeto OPS é que se perceba 
como qualquer ator social ganha importância e relevância para um 
projeto de intervenção social, a partir do momento em que o projeto é 
visto simplesmente como um possível caminho para o enfrentamento de 
um problema social e a partir do momento em que se dialoga com o 
ator social contextualizando-o no problema social em questão e abrindo 
possibilidades para seu envolvimento com a causa, inclusive abrindo a 
possibilidade de se mudar o projeto. 
 

Proposta 
Há um grupo de jovens tentando viabilizar e colocar em prática o seu 
projeto social, para isso envia o projeto para quatro diferentes atores 
social necessários para a implementação do projeto e convoca todos 
para uma reunião. O problema é que cada ator social está vivendo uma 
situação que impossibilita atender o projeto no que está sendo 
solicitado a ele. Essas informações encontram-se em documentos 
entregues aos jovens. Todos eles estão anexados a este relatório. 
 
Divide-se o grupo em cinco subgrupos. Um subgrupo representará a 
equipe do projeto e os outros quatro subgrupos representarão os atores 
sociais mencionados. Recebendo o convite para uma reunião, os quatro 
subgrupos decidirão, individualmente, se irão apoiar ou não o projeto, 
como e por que, os subgrupos também estudarão argumentos para 
defender sua posição.  
 
Os subgrupos são convocados para a reunião na qual apresentam suas 
propostas de participação e discutem sobre o projeto. Após essa 
discussão, utilizando como matéria a experiência vivida, são 
apresentados alguns conceitos relacionados a mobilização social. As 
tarjetas utilizadas foram: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONHO PROBLEMA 

QUANTIDADE E 
DIVERSIDADE 
DE PESSOAS 

O QUE MOTIVA 
AS PESSOAS A 
PARTICIPAR? 

CONHECER 

SENSIBILIZAR 

PROPOR 

 
 
 

DIÁLOGO 

COMO FAZER? 



 
Esses conceitos mudam a perspectiva da atuação social. Ao invés de 
pretender implementar um projeto social, convidamos os atores sociais 
a construírem um sonho comum. No momento em que as pessoas 
sonham juntas e se envolvem no problema social em questão, elas 
participam genuinamente e ativamente na busca de soluções. Explica-
se que esta é a participação desejada num processo de mobilização. 
 
No entanto, para que as pessoas cheguem nesse nível de participação, 
o ator social propositor de uma intervenção social precisa envolve-las 
em sua causa, fazendo-as sonhar junto e buscar soluções também 
junto. O caminho proposto é primeiro conhecer bem a causa e os atores 
sociais nela envolvidos e depois conhecer bem os atores sociais que se 
pretende abordar no processo. Em seguida, em contato com esse ator, 
a proposta é sensibiliza-lo para a ação em torno desse propósito 
contextualizando-o na causa e no problema social em questão, um 

outro passo é propor formas viáveis de participação, ou seja, propor 
várias formas de participação desse ator e incentivar que cada um 
mostre o que pode fazer pela causa mantendo sempre uma postura 
aberta e de diálogo.  
 
Após a discussão conceitual, os subgrupos são novamente convidados 
a recriar as estratégias de ação, agora aplicando os conceitos de 
mobilização social, ou seja, explorando sua maior capacidade de 
atuação frente à causa. A idéia é que se perceba, com esse exercício, 
as inúmeras possibilidades de ação social que um projeto adquire ao 
adotar uma postura de facilitador de processos em uma comunidade. 
Convidados para uma segunda reunião, os subgrupos abrem sua 
proposta e são desafiados para a construção conjunta de um projeto. 
 
Os facilitadores fecham a discussão retomando os conceitos. 

 
 

 

 

3. Reflexão e Avaliação 

 
 
Objetivo 
O feedback dos participantes é muito importante para levantar 
informações para uma futura análise acerca dos resultados de 
aprendizagem gerados na oficina e também acerca do formato e 
atividades da oficina. 
 
Com essas informações, a intenção é aprimorar as atividades da oficina 
e também subsidiar decisões sobre atividades futuras dos educadores 
do programa. 

Proposta 
Foram distribuídas tarjetas e canetas para todos os participantes e 
pediu-se que cada um escrevesse uma palavra ou uma frase sobre o 
que aprendeu na oficina. Os participantes que sentissem vontade 
poderiam também falar do que pensaram. 
  

 



Resultados de Aprendizagem 
 
Analisando as tarjetas2 escritas pelos jovens que se referiam ao que 
aprenderam os seguintes temas foram abordados por ordem de 
freqüência: 
Parcerias – 29 
Comunicação – 14 
Sonho Comum – 9 
Juventude – 2 
 
Percebe-se que a grande maioria das tarjetas estava relacionada aos 
conceitos trabalhados na oficina. No entanto, grande ênfase é dada aos 
temas parcerias (principalmente as financeiras) e a uma postura aberta 
diante delas que é necessária para fazer parcerias. 
 
Tais temas, de fato, foram bastante abordados na oficina, tanto pelos 
facilitadores, que utilizaram uma situação de relacionamento com 
parceiros para a vivência do grupo, como dos jovens, que vem trazendo 
essa demanda por estarem justamente nesta fase de implementação do 
projeto. Os próprios educadores mencionam o tema de captação de 
recursos quando falam do sucesso dos projetos. 
 
O objetivo da oficina era “promover a reflexão acerca do papel de 
facilitador de processos de participação que os jovens tem ao serem 
propositores de um processo de transformação social“ e tinha como 
resultado esperado “que os jovens sejam capazes de identificar novas 
formas de se relacionar com a comunidade de forma a beneficiar a 
causa do seu projeto”. Houve um processo de reflexão e certamente os 
jovens irão se relacionar com a comunidade de forma mais ampla. 
Como mencionam as tarjetas, eles procurarão conhecer mais o 
parceiro, e propor várias formas de participação, podendo inclusive 
mudar o projeto. No entanto o conceito geral de mobilização social ficou 
a margem da reflexão e, apesar de utilizado para subsidiar toda a 
discussão da oficina, dificilmente será aplicado nas relações 
comunitárias dos jovens. Percebe-se isso no momento em que somente 
9 tarjetas mencionaram a idéia do sonho comum, ou seja, do propósito 
comum como motor da participação social das pessoas. 
 

                                                 

2 Todas as tarjetas foram transcritas e estão em um documento anexado. 

Recomendações para a Oficina 
 
A pergunta de avaliação foi dirigida aos aprendizados que os jovens 
tiveram na oficina, no entanto 45 tarjetas fizeram comentários sobre a 
proposta, formato ou abordagem da oficina. Trata-se de conteúdo 
importante para a reformulação das atividades e também da forma de 
atuação da dupla de facilitadores. 
 
Dessas 45 tarjetas, 39 tiveram comentários positivos como legal, 
proveitoso, importante, construtivo e 6 falaram de recomendações. A 
importância está nessas 6 tarjetas que falaram principalmente do 
formato que por hora foi cansativo e dispersou as pessoas e indicou 
para uma possível ampliação na abordagem do conteúdo. 
 
Apesar de centralizada em uma dinâmica de grupo, alguns aprendizes 
não entraram na história e se dispersaram da oficina, ficando mais difícil 
também a compreensão e conseqüentemente aplicação dos conceitos. 
A discussão conceitual, apesar de dividida em duas etapas a partir da 
segunda oficina, foi cansativa e alguns jovens perderam a motivação 
conquistada com a experiência da primeira parte da dinâmica do Projeto 
OPS. Exceção aconteceu com o terceiro grupo em que foi possível, 
durante a discussão conceitual, um diálogo com os aprendizes e 
educadores.  
 
A princípio pode-se traçar algumas hipóteses como: 

- os facilitadores não conseguiram relacionar os conceitos a 
situações reais; 

- o grupo era grande demais para possibilitar uma troca e 
diálogo; 

- o conteúdo não se aplicava às demandas dos participantes. 
 
São muitas as variáveis que podem ter influenciado. Uma vez que se 
admite que os conceitos são bem importantes para a construção do 
conhecimento, uma análise mais profunda deve ser feita sobre a melhor 
forma de abordar o conteúdo em uma oficina deste tipo, com este 
público. Ficará como tarefa para os facilitadores. 



Reunião com os Educadores 
 
 
A proposta de trabalho com educadores teve como objetivo alinhar as 
expectativas com relação a proposta das oficinas e também os 
conceitos que estas abordariam. 
 
Os conceitos foram apresentados e a discussão em torno deles e das 
possibilidades de aplicação dos mesmos no programa foi bastante 
produtiva. Bastante mencionada foi a necessidade de se trabalhar os 
princípios do programa na prática dos projetos e também da idéia de 
sensibilizar os aprendizes para os problemas sociais de forma a fazê-
los mais presentes nos projetos. A oficina foi também discutida e alguns 

acertos com relação à carga horária e a carga conceitual foram 
realizados.  
 
Sem planejar uma proposta mais concreta nessa reunião, os 
educadores darão continuidade a apreensão dos conteúdos 
trabalhados. Infelizmente não houve espaço para iniciar o trabalho de 
aplicação dos conceitos nos projetos nas oficinas, no entanto, os 
educadores fariam um trabalho desse tipo em outros encontros.  
 
Segue abaixo as tarjetas utilizadas na reunião. 

 
 
 
 

SONHO PROBLEMA 

QUANTIDADE E 
DIVERSIDADE 
DE PESSOAS 
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AS PESSOAS A 
PARTICIPAR? 
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SENSIBILIZAR 

PROPOR 

 
 
 
 
 
 

DIÁLOGO 

COMO FAZER? 

FACILITAR 

INTEGRAR 

CONVERGÊNCIA 

IRRADIAÇÃO EMPODERAMENTO 


