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Caro educador,
Projetar a vida a partir de uma visão que se constrói do 
próprio futuro é essencial para todo ser humano. As pessoas 
que constroem uma imagem afirmativa, ampliada e projetada 
no futuro e atuam sobre ela, têm mais possibilidades de realizá-las 
do que aquelas que meramente sonham e não conseguem projetar de 
forma nítida o que pretendem fazer em suas vidas nos anos que virão. 

O que as diferencia é, sobretudo, que aquelas que têm uma visão estão comprometidas, direcio-
nadas, fazendo algo de concreto para levá-las na direção dos seus objetivos. Tudo que contribui 
para que se avance na direção da visão, faz sentido. 

É preciso aprender a projetar no futuro os sonhos e ambições e traduzi-los sob a forma de ob-
jetivos, de metas e prazos para a sua realização, além de empregar uma boa dose de cuidados, 
determinação e obstinação pessoal para isso.

Projetar a vida é um processo gradual, lógico, reflexivo e muito necessário na construção de sen-
tidos para as nossas vidas. É a própria experiência da auto-realização, ou seja, conferir sentido e 
significado para as nossas vidas no mundo, perante nós mesmos, perante aqueles com quem nos 
relacionamos e perante os compromissos que assumimos com os nossos sonhos. 

A construção de um Projeto de Vida é uma tarefa para a vida inteira porque ela parte de um 
ponto, que é o autoconhecimento e focaliza outro ponto, onde deseja chegar. Mas, se Projeto 
de Vida é a experiência da auto-realização e esta não é um fim, mas um processo. Então “chegar 
lá” na realização dos sonhos não pode ser o término, mas algo que inclusive deverá ser objeto de 
revisões periódicas onde nos submetemos a um processo reflexivo de análise consciente e indivi-
dual sobre se as decisões que tomamos foram satisfatórias e se é chegada a hora de tomar outras 
decisões ou não. No fundo, para essa tarefa permanente de elaboração, revisão e reelaboração 
ser plena de realização, ela precisa ser encarada como uma espiral cujo movimento contínuo é 
uma experiência única para cada um.

Estar ao lado do adolescente nesta sofisticada e elaborada narrativa de si, ou seja, na construção 
do seu primeiro projeto para uma vida toda, será uma tarefa transformadora. Para ele, que viverá 
um mundo de reflexões e decisões importantes e para você, educador, porque ser seu parceiro 
significa, por um lado, viver o adolescente que foi e, por outro lado, acolher a pessoa que vive e 
que está diante de você, cheia de sonhos, desejos, planos e muita vida.

Aqui, apresentamos a disciplina Projeto de Vida, uma das Metodologias de Êxito da Escola da Escolha 
e uma estratégia essencial na perspectiva da formação integral. Ela deve levar o estudante não 
apenas a despertar sobre os seus sonhos, suas ambições e aquilo que deseja para a sua vida, onde 
almeja chegar e que pessoa pretende ser, mas a agir sobre tudo isso, ou seja, identificar as etapas 
a atravessar e mobilizá-lo a pensar nos mecanismos necessários.
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Para o desenvolvimento desta Metodologia de Êxito, a escola e todos os seus educadores têm 
papel relevante porque são parte do ambiente e do apoio necessário para que o estudante de-
senvolva a crença no aproveitamento do seu potencial bem como a motivá-lo a atribuir sentido à 
criação do projeto que dá perspectiva ao seu futuro.

Na escola, todos devem apoiá-lo no reconhecimento e na construção de valores que promovam 
atitudes de não indiferença em relação a si próprio, ao outro e ao seu entorno social. Essa es-
tratégia também deverá apoiar o estudante e orientá-lo na sistematização do produto dos seus 
aprendizados e reflexões que deverão subsidiar a elaboração do Projeto de sua Vida ao longo dos 
primeiros dois anos do Ensino Médio que agora se iniciam.

Este material faz parte do processo de implantação de um conjunto de inovações em conteúdo, 
método e gestão do Modelo Escola da Escolha que se estruturam a partir de três eixos orientado-
res: da garantia da excelência no desempenho acadêmico; da solidez na formação em valores e 
do desenvolvimento de um conjunto de competências fundamentais para transitar e atuar diante 
dos desafios e das exigências do mundo contemporâneo. 

As aulas foram concebidas para oferecer a situação didática idealizada para apoiar o estudante no 
desenvolvimento da capacidade de planejamento e de execução, fundamentais para transformar 
suas ambições em projetos muito importantes. Para isso, trata de temas que estimulam um con-
junto amplo de habilidades como o autoconhecimento e aquelas relativas às competências sociais 
e produtivas para apoiar o estudante na capacidade de continuar a aprender ao longo de sua vida.

No 1º ano serão ministradas um conjunto de aulas de acordo com a seguinte 
organização: 

1  – Identidade

Aborda temas que estimulam a criação do ambiente reflexivo fundamental para o desenvolvi-
mento do autoconhecimento que deverá levar o estudante ao reconhecimento de si próprio, das 
suas forças e das limitações a serem superadas; da autoconfiança e da autodeterminação como 
base da autodisciplina e da autorregulação. 

2 – Valores

Explora temas e conteúdos que contribuem para o desenvolvimento da capacidade do estudante 
para analisar, julgar e tomar decisões baseadas em valores considerados universais que o ajuda-
rão a ampliar a sua capacidade de conviver através da construção e da preservação de relaciona-
mentos mais harmônicos e duradouros pautados na convivência, no respeito e no diálogo. 

3 – Responsabilidade social 

Refere-se à responsabilidade pessoal e às atitudes do estudante frente às diversas situações, di-
mensões e circunstâncias concretas da sua vida.

4 – Competências para o século XXI 

Concentra-se nas competências e habilidades necessárias à formação humana, no desenvolvi-
mento dos potenciais para viver, conviver, conhecer e produzir na sociedade contemporânea. 
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No 1º ano serão ministradas um conjunto de aulas de acordo com a 
seguinte organização: 

1 – Sonhar com o futuro

É a representação daquilo que se é frente àquilo que potencialmente se será num futuro. As aulas 
iniciadas neste ano permitem a elaboração de uma espécie de primeiro projeto para uma vida 
toda, certamente a mais sofisticada e elaborada narrativa de si, iniciada na escola.

2 – Planejar o futuro

Estimula e orienta o estudante a compreender que o sucesso das realizações pessoais depende 
de algumas etapas iniciais. A idealização de um sonho e os mecanismos necessários para a sua 
materialização são alguns dessas etapas, ou seja, é importante desenvolver o planejamento das 
realizações pessoais. Para isso é preciso que o educador continue a apoiá-lo no processo de re-
flexão sobre “quem ele sabe que é, e quem gostaria de vir a ser”, além de ajudá-lo a planejar o 
caminho que precisa construir e seguir para realizar esse encontro.

3 – Definir as ações

Ensina a estruturar um plano de ações a partir dos objetivos que se deseja alcançar. Assim como, 
ensina o estudante a administrar de forma adequada os recursos e meios disponíveis em seu am-
biente interno e externo, a fim de criar e potencializar ganhos no curso das ações desenvolvidas. 

4 – Rever o Projeto de Vida

Permite que o estudante aprenda a estabelecer uma periodicidade para o acompanhamento do 
seu Projeto de Vida através da revisão do seu Plano de Ação (PA), considerando que essa tarefa 
é um compromisso permanente consigo e com os outros que o cercam. É por meio de uma au-
toanálise que o estudante descobrirá os pontos que exigirão um esforço pessoal adicional para o 
cumprimento das metas estabelecidas. Bem como, a necessidade de reelaboração do seu projeto.

As aulas que compõem as temáticas deverão:

• Promover atividades que levem os estudantes a compreender que a realização de so-
nhos tem uma relação direta com dedicação, apoio de muitas pessoas, conhecimento 
adquirido e planejamento entre o hoje e o amanhã;

• Contribuir para a compreensão de que os valores e princípios norteiam a tomada de 
decisões de maneira consciente e consequente e que cada um deve ser responsável 
pelas escolhas que faz; 

• Estimular àqueles que sequer têm sonhos; 

• Considerar que o ponto de partida não deve ser o grau de maturidade, mas a per-
cepção construída sobre si e sobre o “vir a ser”, ou seja, aquele que ainda não é e a 
trajetória a ser percorrida para aproximar o “eu presente” do “eu futuro”. 

• Contribuir para a capacidade de planejamento e de execução, essenciais para a trans-
formação de ambições em projetos, desenvolvendo um conjunto amplo de outras 
habilidades fundamentais.



8 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
2º ANO DO ENSINO MÉDIO

Ao final do Ensino Médio, pretende-se que os estudantes sejam capazes de:

-  Criar boas expectativas em relação ao futuro; 

-  Compreender que a elaboração de um Projeto de Vida deve considerar todos os as-
pectos da sua formação, sendo fruto de uma análise consciente e individual; 

-  Agir a partir da convicção de que o processo de escolha e decisão sobre os diversos 
âmbitos da vida são um ato de responsabilidade pessoal; 

-  Despertar para os seus sonhos, suas ambições e desejos, tendo mais clareza sobre 
onde almejam chegar e que tipo de pessoa pretendem ser, referenciando-se nos me-
canismos necessários para chegar onde desejam; 

-  Conceber etapas e passos para a transformação dos seus sonhos em realidade; 

-  Compreender que seus sonhos podem se modificar na medida em que se desenvol-
vem e experimentam novas dimensões da própria vida e que o projeto de suas vidas 
não se encerra no 2º ano.

As aulas contidas neste material não obedecem rigorosamente o que se estabelece quanto à dis-
tribuição de tempo do horário escolar, ou seja, as aulas podem se estender para além do tempo 
estabelecido e que caracteriza a “aula”. Há também uma indicação de duração de cada atividade, 
no entanto, ela serve apenas como parâmetro para orientação do planejamento do Educador. 

Para o sucesso da utilização deste material, é importante estabelecer uma relação de confiança 
com o estudante, além de um adequado vínculo afetivo que o permita recorrer ao educador, caso 
necessário, em busca de apoio e acolhimento.

Além de seguir um cronograma de atividades, as aulas devem ser avaliadas de maneira sistemá-
tica e contínua. Isso permitirá identificar a adesão dos estudantes aos temas e atividades propos-
tas, bem como verificar se o que foi planejado gerou os resultados pretendidos. Faça observações 
das aulas e sistematize as suas avaliações ao final de cada encontro pois elas serão fundamentais 
na orientação das aulas seguintes.
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ESTRUTURA DAS AULAS DE PROJETO DE VIDA - 2 º ANO DO ENSINO MÉDIO  

OBJETIVO  
(o que se 

espera como 
produto)

NÚCLEO  
FORMATIVO 

(itinerário  
formativo 

para realizar  
o objetivo)

HABILIDADE 
FOCO  

(o conteúdo da 
competência)

CAPACIDADES  
(desdobramento das 

habilidades em objetivos 
específicos)

AULAS

Formação do 
ser autônomo, 

solidário e 
competente

Competências 
para o século 

XXI

Autoconheci-
mento

Refletir sobre o projeto de 
vida como algo pelo qual 

se é responsável.

1. A vida pode 
ser fácil, mas 
não é algodão 

doce.

Refletir sobre os constan-
tes processos de mudan-

ças e a importância da 
criação de mecanismos 

para conviver, adaptar-se 
ou transforma-las.

2 e 3. Tudo 
pode mudar.

Autogestão    

Refletir sobre o uso não 
automatizado do tempo, 
através da elaboração de 
possíveis roteiros para a 
vivência do ócio criativo.

4. Quando é o 
meu tempo?

Identificar o percurso e os 
recursos para a elabora-
ção do Projeto de Vida.

5 e 6. Uma 
viagem rumo 

a Ítaca.

Identificar as relações 
existentes entre ambição e 

esforços.

7 e 8. Ter am-
biçao é bom, 
mas é impor-
tante saber 
o que fazer 

com ela.

Refletir sobre a necessi-
dade do planejamento e 
definir as premissas do 

Projeto de Vida.

9 e 10. Do 
sonho à rea-
lidade: a arte 
do planeja-

mento.

11 e 12. 
Minhas pre-

missas, meus 
pontos de 
partida.

Reconhecer a importân-
cia de definir objetivos e 
metas para a construção 

do Projeto de Vida. 

13 e 14. Meus 
objetivos es-
tão definidos. 

E agora?
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ESTRUTURA DAS AULAS DE PROJETO DE VIDA - 2 º ANO DO ENSINO MÉDIO  

OBJETIVO  
(o que se 

espera como 
produto)

NÚCLEO  
FORMATIVO 

(itinerário  
formativo 

para realizar  
o objetivo)

HABILIDADE 
FOCO  

(o conteúdo da 
competência)

CAPACIDADES  
(desdobramento das 

habilidades em objetivos 
específicos)

AULAS

Formação do 
ser autônomo, 

solidário e 
competente

Competências 
para o século 

XXI
Autogestão

Compreender a relação 
temporal entre objetivos 
de curto, médio e longo 

prazo no Projeto de Vida.

15 e 16. 
Tenho um 

sonho e um 
plano. Mas 

aonde quero 
chegar?

Refletir sobre as alter-
nativas para alcançar as 

metas.

17 e 18. Estou 
no caminho 

certo?

Compreender a rela-
ção entre os objetivos e 

ações.

19 e 20. Tudo 
depende do 
que faço: mi-
nhas ações. 

Acertar no alvo: a impor-
tância das estratégias.

21 e 22.  
Acertar no 
alvo: a im-

portância das 
estratégias.

Identificar os resultados 
alcançados e a relação 

destes com a elaboração 
do Projeto de Vida.

23 e 24. O 
esperado en-
contro com os 

resultados.

Identificar a relação entre 
os indicadores de proces-
so e os objetivos traçados.

25 e 26. Onde 
estou neste 

momento? In-
dicadores de 

processo.

Estabelecer relação entre 
os indicadores de resulta-
do e os objetivos traçados.

27 e 28. Para 
onde eu vou? 
Indicadores 

de resultados.

Compreender a relação 
entre os fatores críticos 
de sucesso e a consecu-
ção do Projeto de Vida.

29 e 30. Deci-
fre-os ou seu 
sonho não se 

realiza: fatores 
críticos de 
sucesso.
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ESTRUTURA DAS AULAS DE PROJETO DE VIDA - 2 º ANO DO ENSINO MÉDIO  

OBJETIVO  
(o que se 

espera como 
produto)

NÚCLEO  
FORMATIVO 

(itinerário  
formativo 

para realizar  
o objetivo)

HABILIDADE 
FOCO  

(o conteúdo da 
competência)

CAPACIDADES  
(desdobramento das 

habilidades em objetivos 
específicos)

AULAS

Formação do 
ser autônomo, 

solidário e 
competente

Competências 
para o século 

XXI
Autogestão

Compreender a importân-
cia do acompanhamento 
das fases da execução do 
Plano de Ação do Projeto 

de Vida.

31 e 32. O 
Projeto de 
vida não 

tem fim. A 
importância 
do monitora-

mento.

Reconhecer a necessidade 
de melhoria contínua.

33 e 34. 
Crescimento 

e melhoria do 
desempenho, 

sempre.

Reconhecer a necessi-
dade de saber lidar com 
imprevistos, mudanças e 

solucionar problemas.

35 e 36. E 
se algo saiu 
errado? É 

preciso corri-
gir a tempo.

Compreender a impor-
tância da avaliação da 

efetividade das soluções.

37 e 38. 
Como saber 
se deu certo 
antes de dar 

errado?

Compreender a importân-
cia do aperfeiçoamento 

dos processos para a 
melhoria continua.

39 e 40.  
Começar de 

novo, sempre 
e sempre em 

frente: a ilusão 
do definitivo.

Bom trabalho!
Se você identificou algo a ser corrigido neste material, por favor, avise-nos. Contamos 
com você para o aprimoramento contínuo do nosso trabalho. Envie seus comentários para 
icebrasil@icebrasil.org.br
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Um dos grandes paradoxos do mundo contemporâneo é o fato de estarmos em crise e, ao mesmo 
tempo, não admitirmos a dor. Para o mínimo incômodo, procura-se um remédio, atacando-se os 
sintomas, mas contornando as causas do sofrimento. Estão proibidos no conforto do lar e do jogo 
de aparência das reuniões sociais: a morte, a melancolia, o desespero, a angústia, o luto... E nesse 
mundo em que aparentemente sofrer é sinal de fracasso, questões cruciais muitas vezes não são 
atacadas de frente.

AULA 1: A VIDA PODE SER FÁCIL, MAS NÃO É 
ALGODÃO DOCE.

1
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Somando-se há o fato de uma eterna juventude ser o ideal contemporâneo onde o antigo e sau-
dável conflito do filho não querer ser como o pai, cede espaço para o desejo dos pais que querem 
ser como os filhos. Afinal, o imperativo é ser jovem a qualquer custo; então, que os filhos ditem 
o ideal aos pais. Os filhos “servem de exemplo”. Mas, os pais não podem ser jovens eternamente, 
então fazem o que podem e o que não podem para a máxima duração da juventude dos filhos. 
Nisso tornam-se tensos o amadurecimento e a responsabilidade.

Esta aula pretende propor um diálogo franco sobre esse assunto.

• Refletir sobre o projeto da própria vida como algo pelo qual se é responsável, exigin-
do esforço pessoal e a percepção realista de que as frustrações serão inevitáveis em 
diferentes momentos do caminho.

• Xerox para cada estudante do anexo 1: Artigo “Meu filho, você não merece nada”, 
de Eliane Brum.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Combinamos 
que a vida seria “fácil”?.

Leitura comentada e discussão do artigo 
“Meu filho, você não merece nada”, de 
Eliane Brum.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivo Geral

Material Necessário

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Dialogar francamente, a partir do artigo “Meu filho, você não merece nada”, de Eliane 
Brum, sobre as exigências da maturidade para um posicionamento responsável no 
mundo.

• Refletir sobre o enfrentamento das frustrações como um exercício de si, conforme os 
afetos mobilizados no percurso de um Projeto de Vida.

A ideia é explorar o impacto da leitura do texto tão claro e franco de Eliane Brum (Anexo 1). Por isso 
o que a aula propõe é a leitura comentada pelo educador, com a possibilidade de intervenções dos 
estudantes. Para melhor apropriação do conteúdo, seguem alguns aspectos dignos de nota, enfei-
xados em quatro blocos correspondentes aos parágrafos em que aparecem. Outras considerações 
surgidas das observações do educador - seja pela leitura do texto, seja pelo fato de conhecer os 
estudantes - enriquecerão o desenvolvimento da aula. Uma pausa na leitura para explanação pelo 
educador, a cada bloco de parágrafos, pode facilitar a condução das ideias. Assim, temos: 

§1 a 5: O preparo técnico e intelectual (habilidades, ferramentas tecnológicas, viagens) dissociado do 
preparo para se viver no mundo (lidar com as frustrações, valorização do esforço, reconhecimento 
da fragilidade da vida, criação a partir da dor); a crença de que os jovens nascem prontos e a conse-
quente ignorância de que a vida é algo construído, não raras vezes com extremo esforço; o choque 
que essa constatação significa, quando é o mundo que revela isso aos jovens, abruptamente, se os 
pais não conseguiram esclarecê-los; o desconhecimento da realidade da vida que os faz pensar “no 
mundo lá fora” como o espaço superprotegido da família, com os chefes fazendo as vezes de “pais” 
– isso aumenta o impacto “traumático”.

§6 a 10: A “pseudo-aristocracia” de um pensamento que desqualifica o esforço, o “suor” – essa 
metáfora para a ideia de “trabalho” que geralmente se quer delegar aos menos favorecidos; a falsa 
ideia de que alguém, sendo brilhante, consegue tudo o que quer; o equívoco ao pensar que os pais 
lutaram um dia para que os filhos não tivessem que fazê-lo, mas a vida de cada indivíduo é única e 
tem caminhos próprios.

§11 a 15: O pacto de silêncio ou de fingimento familiar como algo perverso, uma vez que os afetos 
(medo, insegurança, dúvida) não se elaboram, desembocando em sintomas só tratados na superfí-
cie; o preenchimento desse vazio com consumo desenfreado; a manutenção da vida dos filhos em 
um mundo irreal como se fossem eternas crianças, que habitam o paraíso bíblico: sem dor e sem 
responsabilidade pelos rumos da própria vida – uma ilusão de um pretenso jardim do Éden; a frus-
tração que, por não ter sido esperada em algum momento da caminhada, paralisa.

Atividade: Combinamos que a vida seria “fácil”?

Objetivos

Desenvolvimento
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§16 a 19: A vida de cada um como a busca de uma voz própria, um “tornar aquilo que se é”. A partir 
das afecções próprias, dispor-se à realização pessoal no mundo, sendo o embate com as frustrações 
parte desse exercício de si. Um “agir sendo o que se é”, muitas vezes se modificando para “mais 
ser”. A aceitação de que “viver é para os fortes”, além de estimular a procura individual da própria 
medida nessa fase em que se ensaiam os primeiros passos para fora de casa, torna as relações fa-
miliares mais honestas e reais, quando pais e filhos podem relacionar-se não a partir de um ideal 
inconsistente, mas a partir de sua própria humanidade.

 

Observe se os estudantes compreendem que a noção de Projeto de Vida exige responsabilidade, 
ao demandar posicionamentos diferentes daqueles experimentados na vida privada sob a tutela 
dos pais; se compreendem o elemento “motivador” das frustrações, quando se está disposto a 
responder por si mesmo de acordo com o que se é e com as formas de atuar no mundo.

Alguns estudantes, conforme as suas vivências e educação familiar se mostrarão mais bem “prepa-
rados” que outros. É uma ótima oportunidade para pensar em possíveis trocas de experiências entre 
os diferentes níveis de amadurecimento na configuração de grupos de trabalho ao longo do curso. 

O olho de vidro do meu avô – Bartolomeu Campos de  
Queirós, editora Moderna.1

Memórias, reflexões, questionamentos, sentimentos... A lin-
guagem poética de Bartolomeu Campos de Queirós convida 
o leitor a viajar com o personagem-narrador pelas relações 
familiares, pelo mundo dos temores, das descobertas, dos 
sustos e dos assombros que permeia o imaginário de cada um 
e de todos ao mesmo tempo.

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

2
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Leia um trecho:

Diários de Motocicleta2

Che Guevara (Gael García Bernal) era um jovem estudante de 
Medicina que, em 1952, decide viajar pela América do Sul com 
seu amigo Alberto Granado (Rodrigo de la Serna). A viagem é re-
alizada em uma moto, que acaba quebrando após 8 meses. Eles 
então passam a seguir viagem através de caronas e caminhadas, 
sempre conhecendo novos lugares. Porém, quando chegam a 
Machu Pichu, a dupla conhece uma colônia de leprosos e passa 
a questionar a validade do progresso econômico da região, que 
privilegia apenas uma pequena parte da população. 

“
”

Afonso, o mais bonito, viajou para o Rio de Janeiro. Foi 
ver de perto o mar que o pai ancorava no olhar. Encantou 

uma bailarina e voltou casado. Nunca mais bebeu. 
Comentavam que ele foi o mais premiado dos filhos. Vivia 

dançando na corda bamba. Amava e era amado, sem 
fronteiras. Passou a andar na ponta dos pés, tamanho seu 
cuidado e amor pelo mundo. Todos os habitantes da cidade 

viviam curiosos e invejosos. Queriam saber como era a 
vida de uma bailarina. Dentro de cada um de nós existe 

uma força pronta para dançar.  
(p. 23-24) 

Vale a pena ASSISTIR

3
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Você exige muito dos seus pais, avós, responsáveis, tios ou irmãos mais velhos? Quais as obrigações 
dessas pessoas com você? O que acha que eles deveriam dar a você e ainda não o deram? E por 
que deveriam fazê-lo? Você merece o que exige deles? Por quê? De onde vem todo esse mérito?

Acompanhe a leitura realizada pelo educador do artigo abaixo e contribua para a discussão, 
durante as pausas que forem feitas para a conversação.

Meu filho, você não merece nada3

Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com 
aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração 
mais preparada – e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das 
habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de 
usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque 
conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da ma-
téria da vida. E por tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com 
o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada a criar a partir da dor.

Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, 
viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais 
do que seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil. Ou que já nascem 
prontos – bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade.

Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de 
suas casas – onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram en-
sinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece – por-
que obviamente não acontece – sentem-se traídos, revoltam-se com a “injustiça” e boa parte se 
emburra e desiste.

Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter 
de lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é construção – e para conquistar 
um espaço no mundo é preciso ralar muito. Com ética e honestidade – e não a cotoveladas ou 
aos gritos. Como seus pais não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova não lá 
muito animadora: viver é para os insistentes.

Por que boa parte dessa nova geração é assim? Penso que este é um questionamento importante 
para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada 
pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de 
muitos pais para garantir que os filhos sejam “felizes”. Pais que fazem malabarismos para dar tudo 
aos filhos e protegê-los de todos os perrengues – sem esperar nenhuma responsabilização nem 
reciprocidade.

É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes, 
frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações? Não é 
importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas bási-
cas do viver, a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? 

Atividade: Combinamos que a vida seria “fácil”?

Anexo 1
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Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites tanto de sua condição hu-
mana como de suas capacidades individuais?

Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, na-
quilo que já nasce pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar duro 
para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que 
não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de Medicina. Este atesta a 
excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que 
ainda precisam assegurar seu lugar no país.

Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença 
não menos fantasiosa de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda vida 
são uma anomalia e, como percebo em muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que de-
veria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito. E 
a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do “eu mereço”.

Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao des-
cobrir que a vida não é como os pais tinham lhes prometido. Expressão que logo muda para o 
emburramento. E o pior é que sofrem terrivelmente. Porque possuem muitas habilidades e ferra-
mentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imaginam que 
viver é também ter de aceitar limitações – e que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue 
tudo o que quer.

A questão, como poderia formular o filósofo Garrincha, é: “Estes pais e estes filhos combinaram 
com a vida que seria fácil”? É no passar dos dias que a conta não fecha e o projeto construído 
sobre fumaça desaparece deixando nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado 
quando cresce ou deveria crescer – este momento é apenas quando a condição humana, frágil e 
falha, começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade. Desde sempre sofremos. E 
mais vamos sofrer se não temos espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão.

Me parece que é isso que tem acontecido em muitas famílias por aí: se a felicidade é um impera-
tivo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos 
para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo e da sensação de se sentir 
desencaixado? Não há espaço para nada que seja da vida, que pertença aos espasmos de crescer 
duvidando de seu lugar no mundo, porque isso seria um reconhecimento da falência do projeto 
familiar construído sobre a ilusão da felicidade e da completude.

Quando o que não pode ser dito vira sintoma – já que ninguém está disposto a escutar, porque 
escutar significaria rever escolhas e reconhecer equívocos – o mais fácil é calar. E não por acaso se 
cala com medicamentos e cada vez mais cedo o desconforto de crianças que não se comportam 
segundo o manual. Assim, a família pode tocar o cotidiano sem que ninguém precise olhar de 
verdade para ninguém dentro de casa.

Se os filhos têm o direito de ser felizes simplesmente porque existem – e aos pais caberia garantir 
esse direito – que tipo de relação pais e filhos podem ter? Como seria possível estabelecer um 
vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Se a relação 
está construída sobre uma ilusão, só é possível fingir.

Aos filhos cabe fingir felicidade – e, como não conseguem, passam a exigir cada vez mais de tudo, 
especialmente coisas materiais, já que estas são as mais fáceis de alcançar – e aos pais cabe fingir 
ter a possibilidade de garantir a felicidade, o que sabem intimamente que é uma mentira porque 
a sentem na própria pele dia após dia. É pelos objetos de consumo que a novela familiar tem se 
desenrolado, onde os pais fazem de conta que dão o que ninguém pode dar, e os filhos simulam 
receber o que só eles podem buscar. E por isso logo é preciso criar uma nova demanda para man-
ter o jogo funcionando.
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O resultado disso é pais e filhos angustiados, que vão conviver uma vida inteira, mas se desco-
nhecem. E, portanto, estão perdendo uma grande chance. Todos sofrem muito nesse teatro de 
desencontros anunciados. E mais sofrem porque precisam fingir que existe uma vida em que se 
pode tudo. E acreditar que se pode tudo é o atalho mais rápido para alcançar não a frustração que 
move, mas aquela que paralisa.

Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com suas imensas possibilidades 
e riscos tão grandiosos quanto, percebo que precisam muito de realidade. Com tudo o que a re-
alidade é. Sim, assumir a narrativa da própria vida é para quem tem coragem. Não é complicado 
porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores a sua, mas porque se 
tornar aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e sem 
nenhuma certeza de chegada. É viver com dúvidas e ter de responder pelas próprias escolhas. 
Mas é nesse movimento que a gente vira gente grande.

Seria muito bacana que os pais de hoje entendessem que tão importante quanto uma boa escola 
ou um curso de línguas ou um Ipad é dizer de vez em quando: “Te vira, meu filho. Você sempre 
poderá contar comigo, mas essa briga é tua”. Assim como sentar para jantar e falar da vida como 
ela é: “Olha, meu dia foi difícil” ou “Estou com dúvidas, estou com medo, estou confuso” ou “Não 
sei o que fazer, mas estou tentando descobrir”. Porque fingir que está tudo bem e que tudo pode 
significa dizer ao seu filho que você não confia nele nem o respeita, já que o trata como um imbe-
cil, incapaz de compreender a matéria da existência. É tão ruim quanto ligar a TV em volume alto 
o suficiente para que nada que ameace o frágil equilíbrio doméstico possa ser dito.

Agora, se os pais mentiram que a felicidade é um direito e seu filho merece tudo simplesmente 
por existir, paciência. De nada vai adiantar choramingar ou emburrar ao descobrir que vai ter de 
conquistar seu espaço no mundo sem nenhuma garantia. O melhor a fazer é ter a coragem de 
escolher. Seja a escolha de lutar pelo seu desejo – ou para descobri-lo –, seja a de abrir mão dele. 
E não culpar ninguém porque eventualmente não deu certo, porque com certeza vai dar errado 
muitas vezes. Ou transferir para o outro a responsabilidade pela sua desistência.

Crescer é compreender que o fato de a vida ser falta não a torna menor. Sim, a vida é insuficiente. 
Mas é o que temos. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado porque um dia ela acaba.

Destaque do texto duas frases que você considera de maior significado e anote-as no caderno 
como objeto de constante reflexão. 
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O fenômeno da psicoadaptação deve ser lapidado.4

Alguns estudiosos reconhecem a resiliência como um fenômeno comum e presente no desenvol-
vimento de qualquer ser humano (Masten, 2001).

De fato, todos têm o fenômeno da psicoadaptação em seu psiquismo.

Sem esse fenômeno, uma mãe jamais suportaria a perda de um filho, uma criança não sobrevive-
ria às violências sofridas em sua infância, um adulto não sobreviveria aos vexames, humilhações 
sociais, perdas de emprego, crises financeiras. (...)

(...) Se quisermos ser resilientes, “elásticos”, “flexíveis” e “resistentes” diante dos estímulos estres-
santes, precisamos decifrar, educar, enriquecer o fenômeno da psicoadaptação.

A dor, as derrotas, as lágrimas, devem ser sempre evitadas, mas ninguém vive continuamente em 
céu de brigadeiro. Como turbulências são inevitáveis até em dias de céu claro, deveríamos usá-las 
para expandir nossa maturidade resiliente. (...).

(...) O grande problema é que o sistema educacional é falho e superficial. Escolas do mundo todo 
ensinam as crianças e jovens a estudar o imenso espaço que nunca pisarão, mas não os terrenos 
das perdas, das crises, dos desafios e das contrariedades existenciais (...).

AULA 2 e 3: TUDO PODE MUDAR.

4
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• Refletir sobre as mudanças sociais atuais e o impacto delas na vida das pessoas;

• Perceber que o mundo está em constante transformação dentro de um intervalo de 
tempo muito curto e isso exige das pessoas maior capacidade de adaptação; 

• Construir uma visão ampla do processo pessoal de adaptação;

• Reconhecer a adaptação (resiliência) como competência necessária a ser desenvolvida.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade em grupo: Tudo 
pode mudar.

1º Momento: Questão 1 – 25 minutos.

Análise de algumas imagens representativas 
das grandes transformações do século XXI e 
preenchimento de um quadro com os prin-
cipais desafios e possibilidades sobre cada 
uma delas.

2º Momento: Questões 2 e 3 – 20 minutos.

Perguntas sobre qual é o maior desafio a 
ser enfrentado e quais as opções para lidar 
com o impacto da mudança na própria vida. 

45 minutos

Atividade: Em ação.

1º Momento: Situar as principais dificuldades 
de adaptação num processo de superação.

2º Momento: Perguntas sobre o processo 
pessoal de adaptação.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

Objetivos Gerais

Roteiro
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• Refletir sobre as mudanças sociais atuais e o seu impacto na vida das pessoas;

• Perceber que o mundo está em constante transformação dentro de um intervalo de 
tempo muito curto e isso exige das pessoas maior capacidade de adaptação.

1º Momento

Com os estudantes divididos em duplas, cada um dos seus participantes deve analisar as imagens 
apresentadas na atividade: Tudo pode mudar (Anexo 1) e dar suas respostas sobre alguns desafios 
e possibilidades que caracterizam cada uma delas. O objetivo desse primeiro momento da ativida-
de é fazer com que os estudantes reflitam criticamente sobre algumas mudanças ocorridas neste 
século e como impactam de maneira positiva, ao gerar possibilidades, ou negativa, ao gerar desafios 
na vida das pessoas. Ainda sobre essa atividade, é importante que os estudantes percebam a inevi-
tabilidade das mudanças e seu caráter evolutivo na constituição do homem ao longo da História. É 
preciso deixar claro que o fato de, estarmos nos adaptando constantemente às mudanças isso não 
quer dizer que estamos sendo submissos a elas.

Alguns desafios e possibilidades que os estudantes podem mencionar a partir da análise das ima-
gens são: Cidades superpovoadas – Desafios: Migração, fome, pobreza, desemprego, exclusão so-
cial, violência, epidemias, poluição, especulação imobiliária, etc. Possibilidades: Maior produtivida-
de econômica, novas formas de relacionamento e organização pessoal e profissional, construção de 
cidades planejadas, etc. Avanço exponencial da tecnologia – Desafios: Geração de energia, desem-
prego, lixo eletrônico, aceleração de processos, competitividade egoísta, etc. Possibilidades: Maior 
comunicação, inovações, aumento da capacidade produtiva do mercado, novas formas de aprender, 
longevidade, etc. Nova Configuração da Família – Desafios: Famílias homoafetivas, viver e educar 
entre gerações, diminuição da natalidade, etc. Possibilidades: Sociedades alternativas, efemeridade 
dos casamentos, divisão de responsabilidades, mãe - chefe de família, etc.

Observe como os estudantes interpretam, alegam as mudanças e constroem suas respostas. Se 
necessário é interessante elucidar outras transformações concomitantes às trazidas pelas imagens 
da atividade para que eles possam refletir sobre as mesmas a partir de diferentes pontos de vistas.

Ao final desse primeiro momento, algumas duplas devem expor suas respostas para a turma. Se 
necessário, explore mais a capacidade interpretativa dos estudantes sobre as transformações e lem-
bre-se de colocar para eles que as mudanças fazem parte da vida e por isso, é importante estar 
preparado de alguma maneira para enfrentá-las.

2º Momento

Atividade em Grupo: Tudo pode mudar

Objetivos

Desenvolvimento
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 Os estudantes devem responder individualmente às questões 2 e 3 da Atividade: Tudo pode mudar 
(Anexo 1) e, ao final, alguns deles devem compartilhar suas respostas com a turma.

Na questão 2 da atividade, os estudantes deverão refletir mais profundamente sobre as transforma-
ções/mudanças e como elas acarretam desafios renovados, que muitas vezes nos conduzem mais 
do que os conduzimos. Na questão 3, espera-se que os estudantes descrevam os recursos que dis-
põem para se adaptarem à transformação explicitada.

       

• Construir uma visão ampla do processo pessoal de adaptação;

• Reconhecer a adaptação como competência necessária a ser desenvolvida.

1º Momento

A partir da figura da atividade: Entre em ação (Anexo 2), os estudantes deverão refletir sobre as 
próprias dificuldades de adaptação. Para ajudá-los na reflexão, oriente-os a pensarem numa mu-
dança pela qual passaram ou estão passando em suas vidas de acordo com a legenda da figura.

2º Momento

Na questão A, espera-se que os estudantes percebam que não devemos ser vítimas das mudan-
ças e desperdiçar tempo procurando os seus culpados, mas que devemos buscar formas de en-
frentá-las. Geralmente culpar o outro é uma defesa para nos livrarmos do sofrimento pelo qual 
passamos, já que a situação em si não foi ocasionada por um desejo nosso. Agir assim impede 
nosso próprio amadurecimento e aprendizado, pois faz com que não enxerguemos as alternativas 
e oportunidades que temos diante de nós.

A questão B é um estímulo para que os estudantes percebam que é possível ter atitudes que aju-
dam a encarar uma situação com imparcialidade. Porém, é mais comum as pessoas ficarem insis-
tindo em fazer as mesmas coisas que funcionavam antes e sofrerem demasiado por não obterem 
os mesmos resultados.

Na questão C, é importante que os estudantes consigam estabelecer relações entre a adaptação 
e a confiança ao desenvolverem consciência das competências que possuem, pois assim, poderão 
saber quais competências ajudam a encarar os desafios da vida e, sobretudo, quais ainda lhes 
faltam para que não desistam do próprio Projeto de Vida – Ser resilentes.

Ao final, abra espaço para que alguns estudantes coloquem suas respostas. Nesse momento de 
socialização, é importante que todos percebam como é necessário saber conviver com as mu-
danças e que a maneira de encará-las tem relação com o que acreditam e querem ser no futuro.

 

Atividade: Entre em ação

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Observe a percepção que os estudantes têm do nível de adaptação das pessoas às grandes mu-
danças que ocorrem, cada vez mais aceleradas, em nosso tempo. É importante perceber como 
eles relacionam as dificuldades pessoais de adaptação/flexibilidade ao medo de encarar a realida-
de. Atente assim, para a visão de futuro que eles constroem diante das mudanças apresentadas, 
como praticam a resiliência e se demonstram confiança e otimismo perante o futuro.

Em casa (Anexo 3)

Respostas e comentários

Os estudantes podem escrever um texto que tenha como exemplo a própria história de vida deles. 
O importante é que eles percebam a mudança como uma oportunidade de crescimento e o quanto 
é preciso assumir o controle da vida, ser otimistas e acreditar num sonho. 
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1. As imagens abaixo representam algumas das transformações sociais que, iniciadas no século 
passado, ganharam um ritmo e uma velocidade muito intensos em nosso tempo. De acordo com 
a sua visão de mundo, cite alguns dos desafios e das possibilidades que caracterizam cada uma 
dessas transformações na sociedade em que vivemos:

EXEMPLO Consumismo 
exacerbado

Superpovoa-
mento dos  

espaços  
urbanos

Avanço  
exponencial da 

Tecnologia

Nova  
configuração 
das famílias

Desafios: 

Crises 
financeiras, 
Individualismo, 
mercantilismo, 
supervalorização 
das coisas 
materiais, 
manipulação, 
etc.

Desafios: Desafios: Desafios: Desafios:

Possibilidades: 

Liberdade de 
compra, bem-
estar pessoal, 
produção 
industrial, 
consumo 
sustentável, etc.

Possibilidades: Possibilidades: Possibilidades: Possibilidades: 

Atividade em Grupo: Tudo pode mudar

Anexo 1

765 8
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2. Sobre as transformações mencionadas na questão anterior, qual delas traz, na sua visão, os 
maiores desafios? Justifique sua resposta.

3. Sobre a resposta que você deu à questão anterior, quais são as suas opções para lidar com o 
impacto dessa mudança sobre você?

Existe uma relação direta entre a saúde da mente e do corpo. Assim como entre as pessoas que 
dominam a arte de se adaptar e por isso conseguem viver mais e melhor.

Sobre a capacidade de adaptação das pessoas, diríamos que ela é fundamental para a "sobre-
vivência" no mundo de hoje, pois: “No passado, as mudanças aconteciam mais devagar e nossa 
necessidade de adaptação era muito menor. Eis apenas um exemplo da velocidade das mudanças. 
Começando no ano 1 d.C., foram necessários 1.500 anos para que a quantidade de informação 
disponível no mundo dobrasse.

Hoje, ela está dobrando a cada dois anos. Não é de surpreender que estejamos lutando para acom-
panhar essa velocidade!”. (Ryan, M.J. O poder da adaptação. Rio de Janeiro: Sextante, 2012. p.15).

Sobre as principais mudanças ocorridas neste século, você já parou para pensar como você reage 
a todas elas? Desde as que acontecem todos os dias, bem ao seu lado, e as que, por algum motivo, 
tiram você da sua zona de conforto? Será que, em algum momento da sua vida, você já se sentiu 
engolido por alguma mudança?

“Resiliência é a capacidade de um material de suportar tensões, pressões, intempéries, adver-
sidades. É a capacidade de se esticar, assumir formas e contornos para manter sua integridade, 
preservar sua autonomia, manter sua essência”.

Texto de Apoio ao Educador 5
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A teoria do Bambu. Como a resiliência e a coragem me tor-
naram CEO de uma grande empresa de tecnologia, de Ping 
Fu como MeiMei Fox.6

(...) Nascida às vésperas da Revolução Cultural da China, Ping 
Fu foi separada de sua família aos oito anos, cresceu em 
meio a ritos de humilhação praticados pela guarda vermelha 
de MAO, e aos 25 anos foi forçada a deixar o seu país para 
buscar uma nova vida nos Estados Unidos. Falando apenas 
três palavras em inglês e seguindo os ensinamentos taoistas 
aprendidos na infância, Ping Fu chegou aos Estados Unidos 
e menos de dez anos depois já era uma empresária bem-su-
cedida. Aos 38 anos fundou a Geomagic, empresa que é hoje 
a maior fornecedora de softwares 3D para a criação de mo-
delos digitais de objetos reais. A teoria do bambu é o relato 

de uma jornada quase inacreditável. Um verdadeiro tributo à coragem de uma mulher em 
face da crueldade e uma valiosa lição sobre o poder da resiliência (...). 

 

Na Estante

Vale a pena LER

9
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1. Depois que você refletiu e discutiu com o seu colega sobre os desafios e possibilidades de algu-
mas mudanças ocorridas neste século, convidamos você a construir uma visão mais aprofundada 
do processo de adaptação pessoal e como você pode aumentar a sua capacidade de flexibilidade. 
Para isso, reflita sobre uma mudança pela qual você já passou em sua vida e tente posicioná-la de 
acordo com a imagem abaixo. Antes, entenda a legenda da imagem:

• Zona de Conforto: Refere-se ao período em que tudo está sob o seu controle pessoal e, 
por isso, não ocasiona nenhuma dificuldade de adaptação. É quando tudo está indo bem.

• Zona de Acomodação ou Adaptação: Refere-se ao momento em que a mudança de 
fato aconteceu e exige um processo de aceitação da sua parte. É quando você percebe 
que a realidade atual precisa ser bem aceita por você mesmo e para isso é necessário 
fazer algo diferente, mesmo que isso gere certo desconforto para você. Geralmente 
essa fase é muito dolorosa, é acompanhada por certo sofrimento.

• Zona de Superação: Refere-se ao momento em que você encara de fato a mudança e 
procura agir de alguma maneira sobre ela. É quando você começa a testar a sua capa-
cidade de adaptação, sem se sentir travado pelo medo.

• Zona de inovação ou de realização: Refere-se à exploração máxima da sua capacida-
de de adaptação. É quando você é capaz de ajustar harmoniosamente algumas situa-
ções instáveis ao que você precisa. Esse estágio de superação traz grande satisfação 
pessoal, felicidade e realizações.

Atividade Individual: Entre em ação

Anexo 2
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Processo de adaptação:

Imagem inspirada no vídeo de Matti Hemni 7

2. Tomando como base as reflexões que você fez a partir da imagem “Processo de adaptação” 
responda:

a) Você acha que, em algum momento, desperdiçou energia, atribuindo a culpa a 
alguém? Por que você acha que isso aconteceu?

b) Quais as atitudes, escolhas ou posturas que você pode enumerar para encarar a 
situação com imparcialidade?

c) Para você, qual a relação existente entre a capacidade de adaptação e a confiança?

Zona de 
conforto

Zona de acomodação 
ou adaptação

Zona de inovação 
ou de realização

Zona de superação
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Em casa

Leia o trecho da fala de Dorothy, que segue mais abaixo, personagem da obra O Mágico de Oz, 
quando ela chega à terra dos Munchkins e pede para retornar ao seu lar. Os Munchkins conside-
ram isso impossível, devido aos imensos obstáculos a serem enfrentados. Mas, por Dorothy chora 
muito, os Munchkins resolvem unir-se a ela. A bruxa boa sugere que ela vá à Cidade das Esmeral-
das, onde vive o grande Mágico de Oz, a única pessoa que poderia ajudá-la. Sobre isso, escreva 
um texto dissertativo sobre a capacidade humana de ser flexível e de se adaptar aos desafios da 
vida para a realização de um sonho.

Para Saber Mais: 

Munchkin são chamados os anõezinhos que vivem na Munchkinlândia, terra de Oz. Sempre vestidos 
de azul, com chapéus pontiagudos, barbas ou bigodes, foram interpretados por mais de 100 anos no 
teatro e no circo em todo o mundo.

Existe uma hipótese para a explicação do termo munchkin, a de que a palavra é originária da cidade 
de Munique – Munchen em alemão, pois Baum tinha origem alemã e o símbolo dessa cidade, no sé-
culo XIII, era originalmente, uma estátua de um monge. Porém, existem outra corrente que apregoa 
o termo "Munchkin" ser derivado da palavra alemã para "manequim" ou "figurinha": "Männchen". 

Anexo 3

10

“ ”
(...) E como chego lá?  – perguntou Dorothy. 

—Terás que andar muito. A viagem é longa. Tens de passar por um 
país que às vezes é bonito, outras escuro de dar medo. (...)8
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Na década de 1990, André Gorz, filósofo austríaco radicado na França, chamava a atenção para 
o fato de que, em uma civilização centrada no trabalho intelectual, não fazia mais sentido que os 
trabalhadores fossem remunerados pelas horas de trabalho. A razão é que o trabalhador intelec-
tual não vende o seu tempo a quem o contrata, mas o seu conhecimento. E conhecimento não se 
adquire confinado em um escritório, mas fora dele – muitas vezes, nos momentos de puro lazer, 
como a leitura de um livro, por exemplo, ou uma sessão de cinema, um passeio.

O sociólogo italiano Domenico De Masi não só concorda com isso como defende o ócio como 
condição crucial para a criatividade. Nos países de expressivo desenvolvimento, entre os quais se 
situa o Brasil, cerca de 70% do trabalho desempenhado são de ordem intelectual. Esse é um fator 
para que essas sociedades sejam chamadas de sociedades pós-industriais. Entretanto, a cultura 
da linha de produção da sociedade industrial, com carga horária rígida e absorção total da força 
produtiva dos funcionários, que com isso perdiam condições de cuidar da própria vida, continua 
dominante no nosso imaginário. Assim, quanto mais as máquinas nos dão condições de cuidar da 
própria vida, mais nos ocupamos com a ideia de produzir incessantemente, sem tempo de usu-
fruir das maravilhas geradas por nosso próprio trabalho, pois a lógica que impera é a de ganhar 
dinheiro e adquirir produtos com o intuito de acumulá-los.

De Masi sustenta que a medida lógica contra o desemprego é a redução da carga horária de traba-
lho, para que mais pessoas possam trabalhar. Além disso, o caos e a perda de tempo gerado pelo 
deslocamento em massa de trabalhadores sempre no mesmo horário e as soluções tecnológicas 

AULA 4: QUANDO É O MEU TEMPO? 

11
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que possibilitam que o trabalho seja feito de qualquer lugar dissipam cada vez mais a ideia de 
trabalho com “batida de ponto”. O sociólogo chama a atenção para o fato de que, com o aumento 
da expectativa de vida da humanidade (cerca de 80 anos, ou 700.800 horas), nos é reservado um 
tempo do qual só uma pequena parte, ao longo da vida, será dedicada ao trabalho – ao contrário 
de dois séculos atrás, quando a aposentadoria chegava para a maioria já na hora da morte.

Posto isso, chega-se à pergunta inevitável: o que os jovens de hoje, com décadas de vida pela 
frente, farão com tanto tempo livre? Para Domenico De Masi, não faz mais sentido educá-los para 
o trabalho sem educá-los também para o ócio. “A severidade da disciplina, o ritmo dos compro-
missos e deveres de escola e o conteúdo dos programas buscam obter cidadãos muito mais pre-
parados para as 80 mil horas de trabalho do que para as 400 mil horas de ausência de trabalho”.9 

Uma reflexão sobre a qualidade do ócio é o que se propõe esta aula.

• Questionar a ocupação do tempo para além dos imperativos utilitários e refletir sobre 
a valorização do ócio como um trabalho criativo da vida que se quer viver.

• Xerox para cada estudante do anexo 1: Atividade - Meu tempo é quando?

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: “Matar o tempo? 
Ai, que preguiça!”

1° momento: Elaboração coletiva de possí-
veis “roteiros para o ócio”, a partir de algu-
mas qualidades valorizadas por pensadores 
entusiastas do ócio criativo.

2° momento: Socialização dos roteiros.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivo Geral

Material Necessário

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre o uso não automatizado do tempo, através da elaboração de possíveis 
roteiros para a vivência do ócio criativo.

• Contrapor à noção negativa de ócio o seu potencial modificador das noções utilitaristas 
e pretensamente norteadoras de uma forma homogênea de se elaborar a vida. 

1º Momento

Ócio criativo não significa não fazer nada. Significa apropriar-se do tempo, dedicando-se ao en-
riquecimento próprio, disponibilizando-se para o que aumenta a potência de existir: a sensação 
de plenitude, de felicidade. É a arte de se conduzir, mesmo se tratando de trabalho, alimentando 
e exercitando os talentos próprios, conferindo graça e sentido àquilo que faz. E também ao que 
“não faz”, pois o não fazer é uma forma de sabedoria, sendo o tempo de contato consigo mesmo e 
com o mundo que nos rodeia, ao captá-lo e absorve-lo uma forma refinada, contemplativa e gra-
ciosa. O ócio criativo é tão contrário às formas desesperadas, automáticas e eufóricas de existir a 
que somos constantemente incitados, que vale a pena nos determos em alguns de seus aspectos 
mais sofisticados. Como se verá no decorrer dessa aula, as questões que temos discutido ao longo 
de todas as aulas contribuem amplamente para a aprendizagem desse ócio.

Divididos em 5 grupos, os estudantes serão convidados a inventar roteiros, condições e disponibi-
lidades possíveis para o aproveitamento do seu ócio conforme algumas palavras-chave atribuídas 
à sua equipe (Anexo 1). 

Grupo 1: “Cartografia do Ócio”. Peça aos estudantes que listem possíveis espaços na sua cidade 
nos quais possam exercitar a contemplação, a aquisição de saberes culturais, a alegria, o humor, 
a vitalidade corporal, os encontros com a diversidade. Podem ser bibliotecas, centros culturais, 
salas de concerto, coreto onde haja shows, museus, ginásios esportivos, apresentações de artistas 
populares e de rua, rios, cachoeiras, cinemas, praças, etc. Será interessante atentar para aqueles 
espaços que, embora públicos, muitos dos estudantes nunca os frequentaram – peça para que os 
coloquem no roteiro, para um dia visitarem, “bisbilhotarem” “sem compromisso”. Enfim, espaços 
pelos quais poderiam se deslocar, mesmo sem saber ao certo o que se faz por lá.

Grupo 2: “Tempo de introspecção, de sonhar, divagar, devanear”. Levantar hipóteses de situ-
ações favoráveis àqueles momentos vividos “bobamente”, ao cultivar os desejos, as fantasias. 
Aqueles momentos em que nos imaginamos artistas, heróis, salvando alguém de um naufrágio... 
Momentos de ideias “sem pé nem cabeça” que conferem graça e uma enorme satisfação. Pode 
ser a hora em que se ouve música, em que se observa, calmamente, as pessoas que passam, 
quando se olha da janela do ônibus, ouvindo música no fone de ouvido e imaginando que o que 
acontece é um vídeo clipe...

Atividade: “Matar o tempo? Ai, que preguiça!”

Objetivos

Desenvolvimento
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Grupo 3: “Confiança, hospitalidade, emotividade”. Listar situações em que vivemos essas sensa-
ções. Pode ser aquele momento em que passamos pela confeitaria, vemos um doce e ao lembrar-
mos de alguém, o levamos como presente – ou quando fazemos nós mesmos esse doce. Quando 
ouvimos as histórias das pessoas e confiamos a elas as nossas. Quando batemos papo. Quando 
visitamos uns amigos e “ficamos de boa”, só pela alegria de estarmos juntos (sem a tentação de 
conferir o Facebook e o WhatsApp). Quando alguém nos mostra um trecho de livro “que achei a 
sua cara”. Enfim, pequenas delicadezas que fazemos aos outros e que os outros nos fazem – inclu-
sive em se tratando de estranhos.

Grupo 4: “Feminização da vida”. Não tem nenhuma relação com ser homem ou ser mulher. Tra-
ta-se de valorizar aspectos totalmente opostos à sociedade do “útil” e da competitividade cujo 
modelo e agressividade sempre teve o homem no comando das decisões, ditando ordens nem um 
pouco maleáveis. (Modelo inclusive copiado por muitas mulheres, mesmo ganhando menos que 
os homens no mercado de trabalho). Então, pode ser: a valorização do diverso e não do “igualzi-
nho”, do padronizado; a realização de uma gentileza a uma pessoa que não esperava pelo gesto; a 
leitura de um livro para uma criança, numa creche, o ensinamento de uma brincadeira nova; a fei-
tura de um trabalho voluntário; o auxílio a alguém em uma situação difícil; o não julgamento dos 
fatos sem deixar uma margem para a dúvida; o cuidado de uma planta ou do animal de estimação.

Grupo 5: “Estética e intelectualidade”. Cabem aqui todas as atividades culturais. A diferença é 
que, desta vez, atentamos a elas com o intuito de acumular uma bagagem cultural e intelectual. 
Por exemplo, estudar um instrumento; aprender um idioma; ouvir uma música prestando atenção 
à sua composição ou à letra; assistir a filmes de arte; estudar o assunto de que mais gostamos; 
fazer leituras direcionadas aos nossos temas de interesse; aguçar ao máximo a curiosidade: “o que 
será que tem por trás dessa tal de música clássica que só dá sono?”, “E esse filme esquisito que di-
zem que é de arte?”, “E aquele quadro esquisito, com figuras humanas quadradas?”, etc. A busca 
pela apreciação daquilo que provoca estranhamento e a vontade de “entender” esse sentimento.

Como se vê, as questões acima estão todas relacionadas entre si. É o conjunto delas que pos-
sibilitará, com o passar do tempo e das práticas, a maneira própria de cultivar o ócio. A forma 
esquemática como foram apresentadas não impede que algumas situações listadas por um grupo 
coincidam, em diferentes momentos, com as de outros.

2º Momento

Um representante de cada grupo expõe para a classe o que aventaram. É provável que apareçam 
situações engraçadas, principalmente no caso do Grupo 2, e isso faz parte da aula. O que é “sério” 
nesta aula é a leveza e a descontração. Converse um pouco sobre a explanação realizada pelos 
estudantes, tendo em mente – e transmitindo a eles isso – as seguintes questões: 

- Se tudo isso é tão bom, por que não praticamos mais? 

- Por que estamos sempre fazendo “o que todo o mundo faz”?

- Por que, ao invés de nos dedicarmos a esse tempo tão precioso e tão nosso, estamos 
sempre agitados, barulhentos, consumindo, correndo, enfim, compulsivos como máqui-
nas? Quando nos oferecem essas opções tão pobres para toda uma vida, não estarão 
nos distraindo de nós mesmos, decidindo por nós como devemos viver, nos tornando 
“dóceis”, “dirigíveis” e – é preciso que se questione nesses termos - “escravos”?

- Assim, reforce que é muito importante que, de vez em quando, algo desses “roteiros” 
seja posto em prática.
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Observe se os estudantes compreendem as sutilezas implicadas na ideia de ócio criativo, sobre-
tudo no que a diferencia da mera “perda de tempo” e como ela se contrapõe ao automatismo 
utilitarista ou mera “distração” a que somos constantemente incitados. Tanto quanto o fazer, o 
não fazer deve ser considerado quando o assunto é um projeto (singular) de vida.

Respostas e comentários

Em casa: O que é que eu vou fazer agora? (Anexo 2).

A intenção desse desafio não é que os estudantes sejam capazes de cumpri-lo à risca, mas sejam 
levados a problematizar o uso de suas horas vagas. O mero fato de terem isso em mente, mesmo 
quando sucumbirem à tentação de dar uma “espiadinha rápida” em suas timelines, é o que conta. 
Considere nos relatos essas dificuldades e atente para as alternativas apontadas pelos estudantes 
para momentos de ócio.

Existem […] trabalhos que desembocam no jogo, como […] o de uma equipe cinematográfica […] e 
existem trabalhos que se misturam com o estudo, como o de uma equipe de cientistas […] Contu-
do, a plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam, 
se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o jogo […] isto é, quando nós trabalhamos, apren-
demos e nos divertimos, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, é o que acontece comigo quando 
estou dando aula. E é o que eu chamo de “ócio criativo”, uma situação que […] se tornará cada vez 
mais difundida no futuro.

…....................................................................................................................................................................

Uma parte do nosso tempo livre deve ser dedicada a nós mesmos, ao cuidado com o nosso corpo 
e com a nossa mente. Uma outra parte deve ser dedicada à família e aos amigos. Devemos de-
dicar uma terceira parte à coletividade, contribuindo para a sua organização civil e política. Cada 
cidadão deve dosar estas três partes em medidas adequadas, de acordo com sua vocação pessoal 
e a sua situação concreta.

…....................................................................................................................................................................

Estamos desabituados de uma tal maneira a fazer as coisas com calma, que assim que dispomos 
de uma hora livre a enchemos de tantos compromissos ou tarefas, que o tempo acaba sempre 
faltando. Tempo e espaço, […] as duas categorias mais importante da nossa vida, reduziram-se de 
tal forma, que dispor deles […] passou a ser um luxo.

…....................................................................................................................................................................

[…] A indústria pedia que eu fosse para a fábrica para trabalhar e, depois, quando soava a sirene 
e a linha de montagem parava, eu voltava para casa, onde tentava esquecer completamente o 
trabalho.

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador10
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Hoje, se sou um publicitário e estou tentando criar um slogan […] levo o trabalho comigo: na mi-
nha cabeça […] e às vezes acontece que posso achar a solução para o slogan em plena noite, ou 
debaixo do chuveiro, ou ainda naquele estado intermediário entre o sono e o despertar.

…....................................................................................................................................................................

Quando o trabalho era físico, ou se trabalhava, ou se gozava o ócio. Mas entre inércia física e 
trabalho intelectual não existe essa separação: o sujeito pode passar horas deitado numa rede e 
estar trabalhando só com a cabeça, vertiginosamente. A rede é a antítese da linha de montagem. 
Além disso, talvez seja o objeto mais bonito e funcional que tenha sido inventado pelos seres 
pensantes.

…....................................................................................................................................................................

[…] o ócio criativo não é ficar parado com o corpo, ou uma ação corporal não obrigatória. O ócio 
criativo é aquela trabalheira mental que acontece até quando estamos fisicamente parados, ou 
mesmo quando dormimos à noite. Ociar não significa não pensar. Significa não pensar regras 
obrigatórias, não ser assediado pelo cronômetro, não obedecer aos percursos da racionalidade 
e todas aquelas coisas que Ford e Taylor tinham inventado para bitolar o trabalho executivo e 
torná-lo eficiente.

O ócio criativo obedece a regras completamente diferentes. Mas é o alimento da ideação. É uma 
matéria-prima da qual o cérebro se serve. Do mesmo modo que a máquina usava matérias-pri-
mas como o aço e o carvão, transformando-as em bens duráveis, o cérebro precisa de ócio para 
produzir ideias.

…....................................................................................................................................................................

[…] Do mesmo modo que dedicamos tanto tempo e tanta atenção para educar os jovens para 
trabalhar, precisamos dedicar as mesmas coisas e em igual medida para educá-los ao ócio.

Existe um ócio dissipador, alienante, que faz com que nos sintamos vazios, inúteis, nos faz afundar 
no tédio e nos subestimar. Existe o ócio criativo, no qual a mente é muito ativa, que faz com que 
nos sintamos livres, fecundos, felizes e em crescimento. Existe o ócio que nos depaupera e outro 
que nos enriquece. O ócio que enriquece é o que é alimentado por estímulos ideativos e pela 
interdisciplinaridade.

…....................................................................................................................................................................

A criatividade para mim não é só ter ideias, mas saber realizá-las: é unir fantasia e concretude. O 
burocrata é só concreto, e quem alimenta veleidades é só um sonhador. Para que se obtenha um 
grupo criativo, é preciso fazer conviver pessoas que sejam prevalentemente sonhadoras e pesso-
as prevalentemente concretas […]

…....................................................................................................................................................................

Na empresa pós-industrial, onde a maioria é composta de trabalhadores intelectuais, a ênfase se 
desloca do processo executivo ao ideativo, da substância à forma, do duradouro ao efêmero, da 
prática à estética. Ou seja, da precisão à aproximação, do pré-científico ao pós-científico.

Tudo isso não significa o triunfo da superficialidade e da inutilidade. Significa a necessária substi-
tuição de um cultura (moderna) do sacrifício e da especialização, cuja finalidade era o consumis-
mo, por uma outra (pós-moderna) do bem-estar e da interdisciplinaridade, cuja finalidade é o 
crescimento da subjetividade, da afetividade e da qualidade de trabalho e da vida.

…....................................................................................................................................................................
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Se não dispusesse de uma carga imensa de motivação, se nele não confluíssem esforço, jogo e 
aprendizado, a imensa máquina organizativa do carnaval carioca precisaria de um aparato enor-
me e onerosíssimo de funcionários a serem recrutados, selecionados, assumidos adestrados, 
administrados, controlados, incentivados e punidos. Pois ela envolve de forma coordenada um 
número de pessoas bem mais elevado que o da General Motors e da IBM juntas, e cujo giro de 
capital é superior ao da Petrobrás. E a exuberância criativa do carnaval brasileiro, diante da qual 
os desfiles de moda de Paris e de Milão mais parecem exibições anêmicas, seria esmagada pela 
armadura rígida e burocrática de uma marca registrada empresarial.

Três grandes entrevistas de Domenico De Masi, concedidas ao programa Roda Viva da TV 
Cultura estão disponíveis on-line:

• 1998: Disponível em: <http://www.rodaviva.fapesp.br/materia_busca/5/1998/en-
trevistados/domenico_de_masi_1998.htm>. Acesso em julho de 2014.

• 1999: Disponível em: <http://www.rodaviva.fapesp.br/materia_busca/30/1999/en-
trevistados/domenico_de_masi_1999.htm>. Acesso em julho de 2014.

• 2013: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mfc67MO9NpI>. Acesso 
em julho de 2014.

Elogio à preguiça – organização de Adauto Novaes, Edições SESC 
SP, 2012.

Essa excelente coletânea de artigos organizada pelo filósofo Adaul-
to Novaes prova que a cultura do ócio está na pauta do dia tam-
bém entre nós, brasileiros. (Aliás, Domenico De Masi sustenta que 
o Brasil, por sua intensa criatividade e diversidade cultural herdada 
de diferentes etnias, é o grande candidato a inspirar o mundo na 
busca de novas formas de sociabilidade e de um projeto planetário 
de futuro para a humanidade).

22 pensadores contemporâneos de grande credibilidade, como 
Marilena Chauí, Vladimir Safatle, Oswaldo Giacoia Junior, Franklin 

Leopoldo e Silva e Maria Rita kehl, se debruçaram sobre o assunto, articulando-o com te-
mas cruciais para este momento de crise mundial em que o que está em jogo é o futuro e a 
reinvenção da nossa espécie.

Na Estante

Vale a pena VER

Vale a pena LER

12
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Bartleby, o escrivão – uma história de Wall 
Street, de Heman Melville. Editora Cosac 
Naify.

Bartleby era um escrivão “exemplar” que pas-
sava o dia inteiro copiando, repetidamente, 
arquivos para um advogado, seu patrão. Seu 
único alimento eram biscoitos de gengibre 
que ele roía, morosamente, entre uma cópia 
e outra. Até que um dia, quando lhe é pedido 
para providenciar mais uma série daquelas 
cópias, Bartleby responde: “Preferiria não”. 
Dali por diante, essa seria sua única frase, se 
recusando veementemente a fazer qualquer 

coisa. Como se não bastasse, Bartleby não explica as razões de sua recusa, o que deixa o pa-
trão transtornado, uma vez que o empregado se recusa inclusive a ir embora do escritório, 
cada vez mais apático e solitário, com a aparência de um zumbi.

Essa tragicômica história de Herman Melville, com desfecho lúgubre e melancólico, é evo-
cada no mundo inteiro como um dos mais pungentes relatos do poder da burocracia em 
consumir as potencialidades criativas até os horrores do desumano. Por isso, uma das frases 
mais famosas contra esse horror passou a ser “Preferiria não”.

Curiosidade: O livro mais conhecido de Herman Melville é o clássico Moby Dick. Por isso o 
cantor e DJ Richard Melville Hall, que é descendente do escritor, ao criar o seu nome artís-
tico resolveu ser chamado de Moby.

Curta Animação: Logorama.11

Em um futuro em que a lei Cidade Limpa não existe, 
uma perseguição de carros chacoalha a cidade de Los 
Angeles, na Califórnia. O bandido, Ronald McDonald, 
está à solta com uma metralhadora na mão e pegando 
qualquer pessoa como refém, para desespero dos poli-
ciais, aqueles bonecos gorduchos da Michelin, que não 
conseguem alcançá-lo (por que será?). Essa sinopse bem 
surreal é o resumo de Logorama, que recebeu um Oscar 
de melhor curta de animação.

O trabalho faz uma crítica ao capitalismo e sobre como 
as logomarcas tomaram conta de nossa vida – são 3 mil 
símbolos de empresas pipocando pela tela durante os 
16 minutos de duração. O curta tem um visual impac-
tante e é até curioso o fato de nenhuma empresa ter 
entrado com um processo contra o coletivo francês HI5, 
que passou os últimos seis anos criando o desenho.

Vale a pena ASSISTIR

14

13
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1º Momento

“Ociar” não quer dizer ficar o dia inteiro de pernas para o ar, sem fazer nada. Isso se chama perda 
de tempo. Também não é aquela sensação insuportável de não ter nada para fazer. O nome disso 
é tédio. Então, o que é?

Você conhece a clássica fábula da cigarra e da formiga. E não seria difícil imaginar qual das duas 
personagens você desejaria ser. Não porque você não queira “fazer nada”, mas porque sabe do 
valor de dar vazão àquela vontade maravilhosa de inventar, criar, ao identificar a beleza e a gra-
ça de viver. É o que fazia a cigarra. E com que dedicação! Quem sabe da disciplina, empenho e 
paciência exigidos de quem se propõe a aprendizagem da música pode dizer do quanto a cigarra 
se empenhou para produzir a beleza que era a identidade dela. E era justamente isso que a dife-
renciava, e que a formiga infeliz e burocrata não entendeu: a dedicação ao aperfeiçoamento da 
própria potência, do talento, daquilo que fazia a cigarra gostar de viver. Esse é o ócio criativo. Qual 
é o seu?

Você terá muito tempo para descobrir. É um projeto para a vida inteira. 

Por ora, siga as instruções do educador e contribua com suas ideias para o seu grupo, de acordo 
com os temas que lhes forem indicados. Seja bastante criativo!

Grupo 1: “Cartografia do ócio”. Liste todos os lugares da sua cidade convidativos a passeios, seja 
porque neles é possível ver coisas belas, inusitadas, engraçadas, diferentes, estranhas, curiosas, 
seja porque induzem a calma, a reflexão, a contemplação desinteressada das coisas. Lembre-se 
também daqueles locais aos quais você sempre quis ir, mas nunca foi; ou aqueles espaços públicos 
nos quais você nunca entrou, mas sempre quis “xeretar” para ver o que se passa por lá e ainda 
não teve “coragem”.

Grupo 2: “Tempo de introspecção, de sonhar, divagar, devanear”. Esse é para aqueles momen-
tos em que, pegos de surpresa, somos perguntados se estamos no mundo da lua – um lugar muito 
bom de estar, aliás. Liste as condições adequadas para aqueles momentos de devaneio.

Grupo 3: “Confiança, hospitalidade, emotividade”. Liste as circunstâncias que favorecem essas 
sensações, como a visita a um amigo, a criação de um sarau ou luau, a preparação de uma delica-
deza surpreendente.

Grupo 4: “Feminização da vida”. Tudo o que se opõe à pressa e à competitividade. Situações 
colaborativas, como ler para uma criança, para uma pessoa cega, fazer um trabalho voluntário.

Grupo 5: “Estética e intelectualidade”. Estudar, como  a cigarra. Pode ser ler um livro por iniciati-
va própria, pautado pelo assunto da sua preferência, tentar descobrir quais os pontos que tornam 
a música clássica, o balé, a culinária, etc. interessantes para algumas pessoas. Saciar a sua curiosi-
dade, experimentando ou estudando, sempre orientado pelos interesses que surgirem.

2º Momento

Agora um colega do grupo vai compartilhar o roteiro com os demais. Ouça as contribuições dos 
outros grupos e conversem sobre isso. Veja quanta coisa vocês podem fazer agora!

Atividade: “Meu tempo é quando?”

Anexo 1



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
2º ANO DO ENSINO MÉDIO 43

Em casa: O que é que eu vou fazer agora?

Essa é para os fortes. Responda honestamente: você consegue ficar um dia inteiro sem Twitter, 
Facebook e outras mídias sociais? Será esse o desafio da sua lição de casa. Fique um dia inteiro 
afastado das redes sociais virtuais (existem redes... reais!). Faz de conta que houve um bug de pro-
porções globais e você não pode contar com esses recursos agora. Opções você tem – lembre-se 
do roteiro que fizeram na última aula. Findo o dia de abstinência, capriche no relato por escrito. 
Como foi a sua saga?

Anexo 2
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Introduzimos o tema desta aula reportando a um episódio da Odisseia de Homero, quando Odisseu 
se recusa a ser imortal e afirma seu destino humano. A ideia é partir dessa espécie de alegoria para 
chamar a atenção para o seguinte fato: ao escolher o destino humano, Odisseu opta por si mesmo, 
por um destino que só a ele cabia efetivar e que, consequentemente, o tornaria Odisseu. Ao tomar 
o destino nas próprias mãos, Odisseu se faz autor de sua trajetória e então começa a tecer sua 
própria narrativa, elaborando a si mesmo, construindo a sua identidade.

Apoiados nesse mito, podemos afirmar que construir um Projeto de Vida tem muito de uma nar-
rativa de si mesmo, pois o indivíduo atenta ao que deseja no presente e projeta essas aspirações 
para o futuro, ao tempo em que se delineiam os caminhos a serem percorridos e as habilidades 
necessárias para atravessá-los. Tomar a si mesmo como uma narrativa que se elabora possibilita 
não só essas projeções como a oportunidade de reformulá-las, observando nas entrelinhas do 
que foi registrado possíveis margens de manobra para os roteiros entrevistos nesse quadro. Já 
nas primeiras aulas de Projeto de Vida, foram trabalhadas questões concernentes a identidade, 
valores e competências para o mundo contemporâneo, estando os estudantes, portanto, familia-
rizados com esses temas. A partir destas duas aulas, a proposta é revistar esses temas, mas visando 
elaborar mais sistematicamente o Projeto de Vida de cada estudante, a partir de suas linhas gerais.

AULA 5 e 6: UMA VIAGEM RUMO A ÍTACA.

15
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Introduzimos o tema desta aula reportando a um episódio da Odisseia de Homero, quando Odisseu 
se recusa a ser imortal e afirma seu destino humano. A ideia é partir dessa espécie de alegoria para 
chamar a atenção para o seguinte fato: ao escolher o destino humano, Odisseu opta por si mesmo, 
por um destino que só a ele cabia efetivar e que, consequentemente, o tornaria Odisseu. Ao tomar 
o destino nas próprias mãos, Odisseu se faz autor de sua trajetória e então começa a tecer sua 
própria narrativa, elaborando a si mesmo, construindo a sua identidade.

Apoiados nesse mito, podemos afirmar que construir um Projeto de Vida tem muito de uma nar-
rativa de si mesmo, pois o indivíduo atenta ao que deseja no presente e projeta essas aspirações 
para o futuro, ao tempo em que se delineiam os caminhos a serem percorridos e as habilidades 
necessárias para atravessá-los. Tomar a si mesmo como uma narrativa que se elabora possibilita 
não só essas projeções como a oportunidade de reformulá-las, observando nas entrelinhas do 
que foi registrado possíveis margens de manobra para os roteiros entrevistos nesse quadro. Já 
nas primeiras aulas de Projeto de Vida, foram trabalhadas questões concernentes a identidade, 
valores e competências para o mundo contemporâneo, estando os estudantes, portanto, familia-
rizados com esses temas. A partir destas duas aulas, a proposta é revistar esses temas, mas visando 
elaborar mais sistematicamente o Projeto de Vida de cada estudante, a partir de suas linhas gerais.

AULA 5 e 6: UMA VIAGEM RUMO A ÍTACA.

15

• Familiarizar-se com o plano geral da arquitetura do Projeto de Vida;

• Produzir a primeira elaboração sistemática do Projeto de Vida, dialogando com 
aspirações do passado e do presente e refletindo sobre os desafios impostos pela 
necessidade de tomar decisões.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Introdução do 
plano geral do Projeto de 
Vida.

Apresentação da arquitetura e das linhas 
gerais do Projeto de Vida e início de sua 
sistematização.

45 minutos

Atividade: Para uma  
narrativa de si.

Diálogo sobre as dúvidas e possíveis angús-
tias decorrentes das exigências impostas 
pela necessidade de tomar decisão.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Apreender a noção de Projeto de Vida em termos práticos; 

• Iniciar a elaboração do Projeto de Vida com o apoio do educador, revisitando temas já 
trabalhados na disciplina e validando os sonhos do presente em comparação as suas 
aspirações anteriores.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Introdução do plano geral do Projeto de Vida

Objetivos
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É importante que, desde o início da aula, fique claro que elaborar um projeto não significa buro-
cratizar a vida. Também não é algo “engessado”, mas passível de se modificar, conforme os pró-
prios estudantes se modifiquem. A ideia é que se estabeleça um quadro geral, mas suficientemen-
te sistemático das aspirações que os jovens têm no presente, com as devidas coordenadas para 
que sejam atingidas e a sua relação com a formação escolar como preparo para a vida. Portanto, 
propor a elaboração de um Projeto de Vida como uma possível narrativa de si é chamar para pri-
meiro plano os cuidados necessários para a trajetória de cada estudante, conforme seus valores 
pessoais, sua história e seus recursos (os já existentes e os que precisam ser adquiridos) postos em 
função do que aspiram para si. 

Abrir espaço para que os estudantes expressem suas dúvidas certamente facilitará a explanação 
inicial, que pode ser potencializada com a recorrência a temas já desenvolvidos ao longo do pri-
meiro ano da disciplina.

Importa também ressaltar que este é um primeiro exercício de escrita do Projeto de Vida e a 
intenção não é esgotar o assunto, mas se familiarizar com sua estrutura, cujos campos serão re-
elaborados periodicamente ao longo do curso. Temáticas já abordadas no primeiro ano do curso 
serão retomadas em algumas aulas, sob novas perspectivas para que possam ser reelaboradas 
pelos estudantes, tendo em vista dessa vez a concretização de seus projetos. Consequentemente, 
novos temas aparecerão ao longo deste ano de curso, para ampliar o repertório e encorajar à 
tomada de decisões.

Feitas as devidas considerações, passa-se ao início da elaboração do projeto, seguindo suas linhas 
gerais, conforme enunciado do texto introdutório (Anexo 1). Ressalte-se, contudo, que nestas 
duas aulas serão explorados apenas alguns tópicos e os demais serão propostos em aulas futuras. 

É importante que o educador faça uma apresentação geral de cada tópico, conforme as instru-
ções que se seguem, para que os estudantes em seguida escrevam, de acordo com suas conside-
rações pessoais.

Conhecer-se é tarefa para a vida inteira e, paradoxalmente, vamos nos conhecendo à medida 
que nos modificamos, pois, ao agir no mundo, da forma como somos ou desejamos ser, podemos 
revelar-nos para nós mesmos e para os outros. Portanto, o foco não é a tarefa impossível de dar 
conta de todos os aspectos de si, nem enveredar por uma infindável especulação subjetiva, mas o 
ponto de partida com os dados básicos com os quais se fala sobre si mesmo.

Tópicos explorados nesta aula:

• Faça um breve relato sobre você. A ideia é permitir que os estudantes falem de si nos termos 
que julgarem adequados, com suas próprias palavras. Mesmo eventuais formas dubitativas e al-
gumas lacunas nesse pequeno relato devem ser valorizadas, uma vez que falar de si mesmo não é 
exatamente se definir, mas tangenciar um “querer ser”, um inventar-se em uma possível narrativa 
de si.

• Qual é o seu sonho? Aqui a intenção é que os estudantes definam os seus sonhos, refletindo 
sobre as possíveis inflexões surgidas de um ano para o outro, quem sabe a substituição de um so-
nho por outro. Revisitando os temas iniciais do primeiro ano da disciplina, poderão esboçar suas 
metas e planos de ação mais concretos a partir de agora.

Desenvolvimento
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• Aonde você quer chegar? Aqui se esboça mais um pequeno passo adiante, passando do sonho 
à projeção de um lugar ao qual o desejo impulsiona o sujeito. Um pequeno aceno para uma pas-
sagem ao plano concreto.

• Esses sonhos lhe parecem algo possível de se realizar? Como e através de quais recursos? 
Quais etapas você vislumbra para alcançar seus objetivos e em quanto tempo? Aqui já estamos 
no terreno da concretude. Metas e planos de ação começam a se impor a partir de agora.

• Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Em que você precisa melhorar e como? 
Um estímulo à reflexão sobre os recursos próprios que deverão ser mobilizados ou adquiridos 
para qualificar o estudante para a ação.

• Quais os valores nos quais você se apoia e que irão orientá-lo no caminho? Algo mudou do 
ano passado para cá? O que e como? Quais os valores que guiarão o estudante na construção 
de seu Projeto de Vida. Ou seja, quais os princípios que orientarão seu discernimento na hora de 
tomar decisões.

• Quais as barreiras que você vislumbra e que de alguma forma lhe impedem de realizar o seu 
Projeto de Vida? Possivelmente, este é o ponto mais delicado de toda a aula, uma vez que a re-
alidade se impõe, pondo à prova as aspirações de cada estudante. Alguns empecilhos apontados 
poderão ser apenas frutos da imaginação, mas outros se mostrarão reais, e isso exigirá estratégias 
para serem contornados ou superados.

Importa encerrar esta aula ressaltando que o Projeto de Vida de cada um passará por uma re-
elaboração contínua, à medida que os estudantes se modificarem, ampliarem seus repertórios, 
submetendo seu projeto a novas dúvidas e refinando suas percepções de si mesmos e do mundo. 
Seja como for, será esse roteiro inicial o ponto de partida para falarem de si, seja pela perspectiva 
do que já são, seja pela perspectiva do que desejam ser. Além disso, a partir de agora, é provável 
que tenham cada vez mais dúvidas e será necessário produzir as condições necessárias para que 
as angústias, dúvidas, medos e até perplexidades sejam elaboradas com apoio do educador e de 
toda a escola.

        

• Problematizar as exigências da construção de um Projeto de Vida, tendo em vista os 
desafios e as constantes dúvidas suscitadas pela tomada de decisões, a partir do relato 
de Joseph Campbell.

Atividade: Para uma narrativa de si

Objetivo
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É provável que de agora em diante as dúvidas e as angústias dos estudantes se acentuem, uma 
vez que eles se deparam com a exigência de responder por um Projeto de Vida em que fantasia 
e realidade, desejo e possibilidade se confrontam incessantemente, cada vez que são instados a 
tomar decisões. Espaço para o diálogo serão sempre fundamentais. E a oferta de narrativas que 
os auxiliem na ordenação de suas narrativas de vida também. Não por acaso, aludimos ao mito de 
Odisseu, uma vez que a saga do herói representa, arquetipicamente, os ancestrais que fizeram o 
caminho humano, retornaram e nos legaram os relatos que nos inspiram.

Tendo isso em vista, propomos, nesta aula, a exploração de um relato de Joseph Campbell, mitólo-
go estadunidense que mostra a relação entre o mito e a realidade, a partir de sua própria trajetória 
de vida e da sua relação de educador com jovens universitários. A leitura comentada desse texto 
pode ser uma formidável ocasião para que os estudantes iniciem, através do diálogo aberto, a 
elaboração dos afetos necessários ao encorajamento da construção do Projeto de Vida (Anexo 2).

Leia o texto por partes, sempre abrindo espaço para o diálogo com os estudantes, entre uma 
passagem e outra, tecendo as seguintes considerações:

• Cada um tem o seu tempo de despertar. Ninguém precisa saber, com certeza e já de 
saída, ao que quer se dedicar. Muitas vezes, parte-se de um esboço, de uma intuição 
inicial que vai ganhando forma e pode modificar-se completamente mais adiante.

• Contar com estímulos é essencial, e é por isso que uma disciplina exclusiva a um Proje-
to de Vida se faz necessária e o estudante não está sozinho nessa fase da vida.

• Predispor-se aos desafios, à perseverança, à dedicação com afinco àquilo que se quer 
conquistar é fundamental, uma vez que a pessoa é responsável pela elaboração de si e 
de sua caminhada. Os resultados não são imediatos e erros e acertos aparecerão pelo 
caminho.

• Somente a pessoa pode decidir o caminho que quer percorrer. O apoio da família, dos 
amigos e dos educadores é fundamental, mas enquanto colabora para a concretização 
do desejo do estudante. Esse desejo é inegociável e não pode ser preterido para reali-
zar o que os outros querem e não o que o estudante decidiu.

• Nos momentos de adversidade, Campbell manteve-se sereno, uma vez que se concen-
trava no que aumentava a sua alegria de viver, atento ao que aumentava a sua potên-
cia, ao que o enlevava, fazia-o feliz e pleno.

• Mesmo não sabendo o que era o seu “ser”, ou mesmo a sua “consciência”, o autor sa-
bia a que deveria se dedicar, certamente orientado pelo conhecimento do seu desejo. 
Concentrado nesse aspecto, atento àquilo que o fazia se sentir cumprindo o seu desti-
no no mundo, as outras perguntas foram respondidas ao longo da vida.

• Quando a pessoa descobre o que a torna potente agindo no mundo e dedica-se à rea-
lização dessa potência, quer dizer que, de alguma forma, ela já está lá; o futuro se vive 
desde agora, desde aqui.

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes compreendem a estrutura e as linhas gerais do Projeto de Vida e se 
conseguem relacioná-las com a formação pessoal no contexto escolar, pela perspectiva de um 
processo aberto em que o que se elabora é uma narrativa de si a partir do que se é e do que se 
deseja ser

Respostas e comentários

Em casa (Anexo 3)

O que importa observar nesta atividade é a qualidade dos diálogos entabulados no ambiente 
doméstico e a maneira com que isso reflete – ou não – na elaboração de um Projeto de Vida e na 
percepção de perspectivas para o futuro. Atentar ao fato de haver ou não apoio e referências no 
ambiente doméstico e a relação desse fato com o grau de autonomia e aspiração dos estudantes 
pode resultar em coordenadas aproveitáveis para a orientação do estudante no contexto escolar 
e para o diálogo entre a instituição e as famílias.

A geração X está chutando o balde12

Essa semana recebi um e-mail de despedida de uma amiga e parceira de trabalho. Ela vendeu sua 
parte na sociedade da empresa que ela mesma havia montado, há anos, para tirar um período 
sabático. Vai para a Europa estudar gastronomia e fotografia, suas duas paixões.

Não é a primeira nem última amiga minha, por volta dos 35 anos, com uma carreira bem-sucedida 
e vida estável, que toma essa decisão. Uns três anos atrás, um amigo próximo um dia disse adeus 
ao emprego que tinha. Todos ficaram meio surpresos. O cara trabalhava há mais de uma década 
em grandes empresas, era respeitado e tinha uma vida confortável no Rio de Janeiro. Mas encheu 
o saco. Resolveu estudar Gestalt, voltou pra Florianópolis – sua cidade natal – e abdicou de grande 
parte do conforto em busca do que o faria feliz de verdade. Ele nunca mais fez uma apresentação 
de power point na vida, usa o Excel apenas para controlar seus gastos mensais e esbanja um brilho 
nos olhos toda vez que nos vemos.

Fato é que histórias como essas têm sido cada vez mais comuns na minha geração. Enquanto to-
dos se preocupam com a urgência e ambição da Geração Y, a Geração X, imediatamente anterior, 
está repensando seus conceitos e valores. Fomos criados acreditando que uma vida feliz era falar 
línguas, fazer carreira, trabalhar a vida inteira numa ou duas grandes empresas, comprar o aparta-
mento próprio, construir uma família para sempre e ir pra Disney (ou Paris) uma vez por ano. Uma 
vida estável e fixa, sem rompantes de aventura.

Acontece que grande parte da Geração X chegou aos 30, 40 anos e descobriu que para juntar 
meio milhão e dar entrada, com sorte, num apartamento modesto que irá pagar até seus 60 anos, 
o caminho é longo e o preço é alto, bem alto. Os poucos que conseguem, heroicamente, conquis-
tar seus bens e sonhos sem a ajuda dos pais, estão exaustos. Olham em volta e mal têm tempo de 

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador



50 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
2º ANO DO ENSINO MÉDIO

curtir os filhos ou as férias exóticas que sonham (e têm dinheiro para tirar) para a Tailândia, Mar-
rocos ou Havaí. Há também aqueles que ficaram tão ocupados em conquistar aquilo que lhes foi 
prometido que deixaram para “daqui a pouco” os filhos, os hobbies e a felicidade e perceberam, 
agora, que “desaprenderam a dividir”.

No meio disso, veio essa sedutora mobilidade contemporânea, mostrando a nós o que nossos 
pais ainda não podiam nos ensinar, que é possível existir estando em qualquer lugar e que não é 
uma mesa de escritório ou um cartão de visitas que nos faz mais nobre, mas sim aquilo que de 
melhor podemos oferecer ao mundo. Só que descobrimos isso depois de passarmos grande parte 
da nossa juventude preocupados em nos sustentar, sermos bem-sucedidos, conquistar prestigio 
e reconhecimento. Para, enfim, ter a liberdade de chutar o balde e sair por aí…

Origem, de Thomas Bernhard – Companhia das Letras13

Publicados separadamente entre 1975 e 1982, os cinco breves re-
latos autobiográficos reunidos neste volume tratam da infância e 
da adolescência daquele que é um dos maiores nomes da literatu-
ra em língua alemã contemporânea, o austríaco Thomas Bernhard. 
A causa (1975), O porão (1976), A respiração (1978), O frio (1981) e 
Uma criança (1982) compõem o registro possível dos terríveis anos 
de aprendizado e formação do homem e do escritor, estendendo-
-se cronologicamente do início da década de 30 até por volta do fi-
nal de 1950, quando Bernhard contava quase vinte anos de idade.

Em busca da própria origem, tudo quanto o escritor pode nos dar 
são indicações – do pai biológico, que jamais conheceu; da tor-

mentosa e delicada relação com a mãe; da influência decisiva do amor materno; da relação 
de amor e ódio com Salzburgo, cidade para a qual o avô o envia para estudar, alojando-o 
num internato que, no fim da guerra, se transforma imperceptivelmente de nacional-socia-
lista em católico fervoroso: apenas a troca do retrato de Hitler pelo de Jesus Cristo denuncia 
a mudança nada mais que superficial.

Contudo, da trajetória sempre recheada de grandes expectativas traçada pelo avô, Bernhard 
se desvia ao, de repente, abandonar o ginásio – o caminho para a universidade – e tomar 
“a direção oposta”, afastando-se da Salzburgo reconhecida e estabelecida e da formação 
humanística em prol de um aprendizado como comerciante na desprezada periferia paupér-
rima da cidade, de onde só sairá para dar início a um périplo por hospitais e sanatórios nos 
quais, em decorrência de complicações pulmonares resultantes de uma gripe malcuidada, 
esteve à beira da morte.

No estilo inconfundível de uma escrita única no panorama da literatura ocidental produzida 
no século XX, tem-se aqui um relato pessoal da miséria, da guerra e da doença – as próprias 
e as alheias –, mas também do desejo de sobreviver e registrar uma verdade que só a gran-
de ficção é capaz de engendrar.

Na Estante

Vale a pena LER

16
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A Contadora de Filmes – Hernán Rivera Letelier, editora 
Cosac Naify14

A contadora de filmes é um relato comovente, que fala dessa 
convivência entre a realidade áspera e a possibilidade de trans-
cendê-la. Final dos anos 50: Maria Margarita é a filha menor de 
uma família de mineiros, para quem a sessão de cinema dos 
domingos é a ocasião para descobrir a última obra-prima de 
Chaplin, as tramas lacrimejantes dos filmes mexicanos, a saia 
esvoaçante de Marilyn Monroe ou as novas aventuras de John 
Wayne. É, também, o lugar onde as pessoas se encontram para 
namorar, mostrar a camisa recém-comprada, trocar informa-
ções sobre a vida que corre. É a conversa do jantar, o contato 
com o mundo.

Um acidente de trabalho sofrido pelo pai corta a renda familiar pela metade, e um só dos 
filhos será escolhido para ir ao cinema aos domingos. A missão: contar a história do filme 
para o resto da família. É nesse momento de ruptura que Maria Margarita descobre o ta-
lento que tem para narrar. Ela se torna, pouco a pouco, a memória cinematográfica de sua 
região.

Além desse embate fascinante entre realidade e ficção, A contadora de filmes é um relato 
delicado sobre a descoberta da puberdade e das agruras da adolescência. É, também, uma 
narrativa reveladora sobre a tensão entre classes sociais, sobre o abuso do poder e a violên-
cia que resulta da convivência de contrários no mesmo espaço geográfico.

O Poder do Mito 

Uma longa e fascinante entrevista com o mitólogo 
estadunidense Joseph Campbell. Dividida por temas, 
trata dos aspectos profundos da alma humana, rela-
cionando os arquétipos mitológicos aos problemas 
emergentes na contemporaneidade, ao tempo que 
nos ensina como tirar proveito das maiores narrativas 
de todos os tempos e usá-las em nossa trajetória, se 
estivermos profundamente atentos para tudo o que 
nos revelam.

Vale a pena ASSISTIR

18
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Uma viagem rumo a Ítaca

Conta uma antiquíssima lenda grega que, após dez anos longe de casa, e tendo vencido a famosa 
Guerra de Troia, Odisseu se põe a caminho, em direção a Ítaca, sua terra natal, onde o aguardam 
a mulher, Penélope e Telêmaco, seu único filho. Mas, já no início da longa jornada, o herói é vítima 
de um naufrágio e é resgatado pela bela ninfa Calipso, que decide tomá-lo por esposo, aprisionan-
do-o na ilha. Porém, mesmo tratado como um rei e em companhia da mais bela criatura já vista, 
durante os dez anos de convívio com a ninfa, Odisseu jamais foi feliz. Todos os dias, chorava de 
saudade da terra natal e da família.

Decidida a convencê-lo a ficar, Calipso argumenta que as mais terríveis provações aguardam Odis-
seu pelo caminho; além disso, vinte anos após ele ter saído de casa, Penélope já não seria mais 
a mesma, tendo perdido grande parte da beleza, enquanto ela, Calipso, seria eternamente bela, 
pois era uma criatura divina. Dito isso, a ninfa oferece ao herói a suprema riqueza dos deuses: 
se ele concordasse em permanecer ao lado dela, ela faria dele também um deus, eternamente 
jovem, eternamente bonito. Odisseu retruca que o que ele quer é um destino humano: quer 
envelhecer e morrer ao lado da esposa e do filho, sendo rei em sua terra, Ítaca. Vencida, Calipso 
deixa-o partir.

Ao escolher o destino humano, consciente das tribulações que encontraria pelo caminho, é que 
Odisseu se torna de fato Odisseu. Perseguido pelo Deus Poseidon (Netuno); perdendo amigos de-
vorados por gigantes (lestrigões); enfrentando a maga Circe, que transforma homens em porcos; 
combatendo o perverso ciclope Polifemo; resistindo ao canto de sereias terríveis... Só assim ele 
podia se tornar de fato quem ele era: o único mortal a ir ao inferno e retornar, pleno de sabedoria. 
Odisseu sabia que, enfrentando o destino humano, o homem se enriquece de histórias. E, pleno 
de histórias, mesmo sendo mortal, vive eternamente na memória dos outros homens. É por esse 
formidável ardil de vencer a morte mesmo sendo mortais, que os deuses (que nunca morrem) 
invejam os homens. 

Se tivesse se rendido às propostas de Calipso, Odisseu estaria até hoje ao lado da ninfa. E jamais 
teria existido a Odisseia, o conjunto de versos que narram suas façanhas e nos inspiram (Uma obra 
fascinante que certamente você vai ler um dia). 

Para haver histórias, é preciso que se escolha um destino. E como todos nós, meros mortais, 
temos também um destino, costuma-se dizer que cada um tem a sua Ítaca.

Em algum lugar do mundo nossas Ítacas nos esperam. Você já descobriu a sua? Perseguir a 
nossa Ítaca é o nosso Projeto de Vida.

        

Anexo 1
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Nesta aula, você vai familiarizar-se com a elaboração de um Projeto de Vida, e já vai começar 
estruturando o seu projeto. Não se trata de um documento rígido e inalterável. Projetar uma 
vida é tarefa tão duradoura quanto a própria vida. E a cada vez que você mudar de opinião ou de 
interesses poderá modificar o seu projeto, o quanto quiser. Mas, enquanto durarem sonhos e os 
desejos que quer concretizar essa será a sua meta. A forma de atingir o seu projeto, as habilidades 
necessárias para seguir rumo a sua Ítaca, os apoios necessários e o passo a passo da sua trajetória, 
tudo deverá ser registrado e buscado com afinco. Certamente, com o passar do tempo, você se 
surpreenderá com alguns registros – e não é para menos – pois, você terá se modificado e outras 
serão as palavras e percepções dessa sua narrativa de vida. Importa por ora repensar os seus so-
nhos, que se expressarão em metas e, consequentemente, em um Plano de Ação.

Observe atentamente as orientações do educador. Caso tenha dúvidas, pergunte. Começam aqui 
os primeiros passos para a elaboração do seu Projeto de Vida. Preencha cada um dos campos 
abaixo, conforme os seus desejos e sua história. “Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio”, 
disse, certa vez, um filósofo conterrâneo de Odisseu, Heráclito de Éfeso, que viveu cerca de 500 
anos antes de Cristo. Passados tantos séculos, ninguém ousou dizer o contrário, posto que o rio 
e os homens se transformam continuamente. Um segundo após entrar em um rio, nem um nem 
outro são mais os mesmos. 

Quanto o rio e você já se modificaram desde a sua primeira aula de Projeto de Vida? Quando lhe 
foi perguntado quem você era, o que você respondeu? E quem era você quando respondeu o que 
respondeu? A pergunta ainda é a mesma, mas você já é outra pessoa. Para começar a esboçar o 
seu Projeto de Vida, partamos então de quem você é agora.

Faça um breve relato sobre você:

-  Qual o seu sonho? É o mesmo do ano passado? O que mudou e como ele se lhe apre-
senta agora?

-  Aonde você quer chegar? (Onde está sua Ítaca?)

-  Esses sonhos lhe parecem passíveis de realização? Como e através de quais recursos? 
Quais as etapas que você vislumbra para alcançar seus objetivos e em quanto tempo?

-  Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Em que você precisa melhorar 
e como?

-  Quais são os valores nos quais se apoia e que orientarão você no caminho? Algo 
mudou do ano passado para cá? O que e como?

-  Quais as barreiras que você vislumbra e que de alguma forma podem impedir a reali-
zação do seu Projeto de Vida?

Atividade: Apresentação da arquitetura do Projeto de Vida e início de 
sua sistematização.
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É provável que você tenha saído da última aula com muitas dúvidas. Isso é normal e muito saudá-
vel: significa que algo em você está trabalhando e tentando se reorganizar interiormente. Tenha 
um pouco de paciência e seja generoso consigo mesmo. Você não está sozinho.

Não foi por acaso que introduzimos esses estudos com o mito de Odisseu. Um dos mais extraor-
dinários recursos humanos é a capacidade que temos de contar histórias e deixá-las como legado 
da aventura humana para as gerações futuras. Os mitos são histórias exemplares, não porque nos 
obrigam a agir como os outros, não se trata disso. São exemplares porque revelam que o herói é 
aquele que já esteve lá, já encontrou a sua Ítaca, muitas vezes depois de uma série de sacrifícios. 
Os heróis são aqueles que foram, voltaram e nos contaram que o caminho, desde o início dos 
tempos, já foi percorrido por outros e que agora é a nossa vez de percorrê-lo.

Quem nos ensinou tudo isso foi o grande estudioso Joseph Campbell, ao falar que a saga do herói 
é algo que cada um de nós, em algum momento da vida, precisará percorrer, porque esse é o 
nosso destino. Leia, com atenção, o formidável relato de Campbell sobre as angústias que por ve-
zes nos afetam, a paciência e a coragem que nos são exigidas e como precisamos contar com nós 
mesmos nessa elaboração de um Projeto de Vida, que ele prefere chamar de bem-aventurança. 
Sempre que o educador sinalizar, participe com suas ideias e expresse suas dúvidas.

[…] muitas pessoas que vivem naquele âmbito de interesse que podem 
ser chamados de triviais possuem a capacidade, que apenas aguarda ser 
despertada, de progredirem na direção de um âmbito mais elevado. Eu sei 
disso. Vi acontecer com muitos estudantes.

Quando ensinava numa escola preparatória, para meninos, eu gostava de 
conversar com os que cogitavam sobre a carreira que pretendiam seguir. 
Um garoto se aproximava e perguntava: “Você acha que eu posso fazer 
isso? Você acha que eu posso fazer aquilo? Você acha que eu posso ser 
escritor?”

“Ah”, eu dizia, “não sei. Você é capaz de suportar dez anos de frustração, 
ninguém prestando atenção a você, ou você acha que vai escrever um 
best-seller logo na primeira tentativa? Se você tem garra para perseverar 
no que realmente quer, não importa o que aconteça, então vá em frente.”

Então aparecia o papai e dizia: “Não, você deve estudar Direito, porque 
oferece muito mais perspectiva financeira, você sabe”. Bem, isso é a bor-
da da roda, não o eixo; não é perseguir a bem-aventurança. Você preten-
de se dedicar à fortuna ou à bem-aventurança?

Voltei da Europa, como estudante, em 1929, exatamente três semanas 
antes da quebra da Bolsa de Nova Iorque, de modo que fiquei desempre-
gado por cinco anos. Simplesmente não havia emprego. Para mim, foi um 
período esplêndido.

…...........................................................................................................................

Atividade: Conclusão da elaboração do Projeto de Vida

Anexo 2
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Eu não me sentia pobre, apenas sabia que não tinha dinheiro. As pessoas 
eram muito boas umas com as outras, naquele tempo. Por exemplo, des-
cobri Frobenius, que de repente me entusiasmou, e eu quis ler tudo o que 
ele tinha escrito. Então simplesmente fiz a encomenda a uma livraria que 
tinha conhecido, em Nova Iorque, e eles me enviaram os livros, dizendo 
que não precisava pagar, até conseguir um emprego – o que aconteceu 
quatro anos depois.

Havia um velhinho maravilhoso, em Woodstock, que tinha uma proprie-
dade com uns quartinhos que ele alugava por vinte dólares ao ano, pouco 
mais, pouco menos, a qualquer jovem que, na opinião dele, tivesse algum 
futuro nas artes. Não havia água corrente, apenas aqui e ali um poço e 
uma bomba. Ele dizia que não mandava instalar água corrente porque 
não gostava do tipo de gente que isso atraía. Foi lá que eu realizei a maior 
parte das minhas leituras básicas. Foi esplêndido. Eu estava no encalço da 
minha bem-aventurança.

Bem, eu cheguei a esta ideia de bem-aventurança porque em sânscrito, a 
grande linguagem espiritual do mundo, há três termos que representam a 
margem, o trampolim para o oceano de transcendência: Sat, Chit, Ananda. 
A palavra Sat significa “ser”; Chit significa “consciência”; Ananda significa 
“bem-aventurança” ou “enlevo”. Pensei: “Não sei se minha consciência 
é propriamente consciência ou não; não sei se o que entendo pelo meu 
ser é o meu próprio ser ou não; mas sei onde está o meu enlevo. Então, 
vou apegar-me ao meu enlevo, e isso me trará tanto a minha consciência 
como o meu ser”. Creio que funcionou.15
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Em casa: 

Compartilhe com seus familiares o resultado do seu primeiro Projeto de Vida. Dialoguem, consi-
derando os seguintes aspectos:

- O que eles acharam do projeto? Pensam que é viável? Por quê?

- Vocês discordaram em algum aspecto? Qual? Por quê?

- Você saiu da conversa mais motivado ou desanimado? Conte um pouco.

- Quais as etapas do seu projeto que eles consideraram mais difíceis? Por quê? Como 
vocês pretendem superá-las?

- Durante o diálogo, surgiu algum aspecto que você não havia observado? Qual?

        

Anexo 3
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Quem nunca sonhou ou desejou algo na vida? Um emprego melhor, casa, carro, estabilidade fi-
nanceira. Sonhos, desejos, ambição são inerentes a qualquer pessoa, contudo, para alcançá-los, 
é necessário esforço. Nesta aula isso é traduzido em sistematização das ações, a partir de metas 
e prazos definidos.

Desde cedo o jovem naturalmente nutre desejos com os quais estão diretamente ligados a ambi-
ção e o esforço. O intuito é mostrar ao jovem que ele pode ou deve ter desejos e ambições e, ao 
mesmo tempo, orientá-lo a respeito das ações a serem tomadas na busca por suas conquistas, 
ao introduzir e fortalecer valores éticos e morais importantes no mundo competitivo em que se 
vive hoje.

AULA 7 e 8: TER AMBIÇÃO É BOM, MAS É  
IMPORTANTE SABER O QUE FAZER COM ELA. 

19
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• Entender a relação que há entre ambições e esforço;

• Perceber a importância de elencar suas ambições e priorizá-las;

• Perceber a relação existente entre ambição, valores e esforços com plano e estilo de vida.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: o mundo das 
ambições.

Leitura e compreensão de textos que falem 
sobre ambição.

Questionário sobre ambições do passado e 
ambições do presente. 

45 minutos

Atividade: Organizando 
meus esforços.

Questionário para sistematização das 
ambições. 20 minutos

Atividade: Padrão e Estilo 
de vida. Questionário sobre estilos e padrões de vida. 20 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Perceber as concepções de ambição;

• Partilhar exemplos de ambições;

• Relatar sentimentos concernentes à execução de tarefas e conquista das coisas 
ambicionadas.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: O mundo das ambições!

Objetivos
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A atividade “Mundo das Ambições” (Anexo 1), no seu primeiro momento, consiste em destacar as 
duas principais concepções da palavra ambição. No conto chinês, o que se destaca é o conceito 
de ambição como uma característica humana negativa que se assemelha à inveja e à cobiça. Qual-
quer parte do texto destacada pelos estudantes - que exemplifique o interesse do pedreiro em 
ser ou ter algo que não é fruto de ambição genuína e única dele próprio -  deve ser aceita como 
resposta. Já na reportagem da revista Isto é, encontramos uma visão mais positiva do ambicionar. 
Primeiro, destaca-se a obstinação da empresária em tornar realidade seu sonho, e a ambição, 
neste caso, é vista simplesmente como característica das pessoas determinadas, como o combus-
tível daqueles que vão atrás de desejos pessoais e profissionais e querem crescer.

Espera-se como resposta para a proposição 'b' que os estudantes se identifiquem com esta se-
gunda concepção de ambição, pois esta tem como base o agir enquanto protagonista de sua pró-
pria vida, característica sempre destacada em nossas aulas de Projeto de Vida.

Para as letras 'c', 'd' e 'e', o estudante fará o esforço de lembrar, no mínimo, uma das vezes que já 
ambicionou algo em sua vida. É preciso que seja enfatizada a importância de destacar os motivos 
que originaram tal ambição, bem como as ações que foram desencadeadas no sentido de obter o 
objeto do desejo, tais como mudança de planos; além dos sentimentos vividos quando da concre-
tização ou não do sonho. Seria interessante ouvir o que alguns pares têm a dizer sobre cada uma 
das questões propostas.

O segundo momento da atividade consiste em estimular o detalhamento de ambições futuras 
que os estudantes tenham para qualquer âmbito da sua vida, pessoal ou profissional. Será uma 
dinâmica. Deve ser dado aos estudantes certo tempo para escrever suas ambições imediatas - que 
podem ser coisas mais triviais, como querer uma pizza -, de médio e longo prazo. Em seguida, os 
estudantes permitirão que seu parceiro opine quanto à possibilidade de atingir aquele objetivo. 
A atividade termina com o estudante que escreveu suas ambições discutindo a relevância das 
sugestões dadas pelo outro. 

Vale salientar que, neste último exercício, pode ocorrer de o outro não ter repertório suficiente 
para aconselhar seu parceiro. Porém, isso não deverá ser encarado como um problema, pois, o 
objetivo do exercício é estimular não só a escuta do outro sobre coisas que nos afetam, como 
também, acentuar a "veia" protagonista do estudante.

   

• Detalhar os passos iniciais do processo de sistematização para concretização de 
suas ambições.

Desenvolvimento

Atividade: Organizando meus esforços

Objetivo
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Na atividade “Organizando meus esforços” (Anexo 2), será destacada a dimensão dos esforços. 
Aqui, o estudante terá que pensar sobre os primeiros passos a serem dados para a concreti-
zação futura de suas ambições. Deve ser lembrado de que a definição de prazos e metas para 
cada ação é crucial para o futuro monitoramento do processo.

Alguns estudantes, provavelmente, terão dificuldade de pensar em ações concretas de siste-
matização. Talvez seja necessário que o educador cite exemplos simples de como ele começou 
a construir um Plano de Ação para a conquista de algo em sua vida. Lembre-os de que, apesar 
de que um Plano de Ação ser algo bem estruturado, ele está presente diariamente em algumas 
de nossas ações sem que percebamos. Como, por exemplo: Estudar para uma prova. Reforce 
que, nada deve ser encarado como fixo, pois a construção de um Projeto de Vida passa por 
mudanças e reajustes.

   

• Perceber a importância e dimensão mais alargada das tarefas: ter ambição e desen-
cadear esforços.

A atividade “Padrão e estilo de vida” (Anexo 3), tem como base a reportagem do portal de no-
tícias da Globo, G1, sobre a morte de um famoso matemático francês que, numa certa fase de 
sua vida, renuncia a seu estilo de vida, não só como uma maneira de buscar o que realmente o 
faz feliz, mas também como uma forma de protestar e se opor a várias situações que lhe cau-
sam repulsa nos diferentes âmbitos de sua vida.

A segunda questão da atividade é importante para percebermos os referenciais e os repertó-
rios de vida do estudante, que dará vazão ao seu "espírito ambicioso". O estudante terá que 
fazer um exercício de "futurologia" e dizer como gostaria de se ver no futuro. É importante se-
parar um tempo das aulas para escutar os desejos dos estudantes. É recomendado reforçar as 
possíveis conquistas dos estudantes, de acordo com o conhecimento de cada um. Isso poderá 
ajudá-lo a reforçar sua autoestima. 

Desenvolvimento

Atividade Individual: Padrão e Estilo de Vida

Objetivo

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes conseguiram entender a relação que há entre ambições e esforço. Se 
eles percebem que para construir seu PV, propriamente dito, terão que elencar suas ambições 
e priorizá-las. Que o esforço inicial se traduz em delinear ações com metas e prazos específicos, 
pois a sistematização é importante para não perder de vista sonhos futuros.

Drácula – A história nunca contada16

No passado, para evitar o massacre da população de sua 
terra natal, Transilvânia, o pequeno VladTepes foi entregue 
como garantia aos inimigos turcos junto com várias crianças. 
Com eles aprendeu a “arte de guerrear”, tendo destaque 
entre os demais. Retornado a sua terra, torna-se príncipe 
e estabelece um governo de paz por muitos anos, até que 
diante de uma nova exigência do Rei Turco, Vlad se recusa a 
entregar um grupo de crianças, iniciando uma nova guerra. 
Desta vez, para vencer, o príncipe recorre a um ser que lhe 
confere poderes inimagináveis, mas, tudo tem seu preço, e 
Vlad tem que cumprir suas exigências caso queira voltar a 
ser um humano normal. O filme retrata a história na visão 
do personagem, desde infância até o surgimento do temido 
Drácula, mostrando sua ambição e determinação em busca 
dos objetivos e as consequências por suas decisões.

O Príncipe17

Obra de Nicolau Maquiavel, tem sido há mais de quatro sécu-
los, leitura obrigatória não só para aqueles que têm interesse 
em política. Na Florença do século XVI, Maquiavel escreveu 
não só um manual de conduta de um mandatário, mas uma 
obra clássica da filosofia moderna, que serve de esplêndida 
meditação sobre a conduta dos governantes e sobre o fun-
cionamento do Estado. O livro é um estudo sobre as oportu-
nidades oferecidas pela fortuna e sobre as virtudes e vícios 
intrínsecos ao comportamento dos governantes. Para você, 
que está começando a pensar em estratégias de ação e tra-
çando metas para alcançar objetivos específicos de vida, a 
obra servirá como uma ótima ferramenta para adquirir as 
competências acima e também fazer uma comparação de 
tudo que é posto no livro com o que vivenciamos no mundo 

atual, principalmente no que tange questões como princípios e valores que algumas pessoas 
adotam na busca da realização de suas ambições.  

Avaliação

Na Estante

Vale a pena ASSISTIR

20

Vale a pena LER

21
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1º Momento

Leia os textos e discuta com os colegas de classe as questões que se seguem.

Texto 1

Um Ambicioso Pedreiro18

Há muitos anos, na terra de Zhuang, havia um pedreiro muito habilidoso cuja fama até já tinha 
chegado às regiões vizinhas.

Um dia, um homem muito rico o mandou fazer uma obra. O pedreiro, quando lá chegou, ficou 
extremamente impressionado com o luxo que havia naquela casa, nas vestimentas e nas sedas e 
brocados, na mesa repleta dos mais diversos e saborosos petiscos, na quantidade de empregados 
etc. Invejoso, abandonou o trabalho e só pensava na maneira de vir a ser, ele também, um homem 
muito rico.

Ora, os deuses imortais ouviram os seus desejos e fizeram dele um homem muito rico. Ao se ver 
assim, de repente, ele ficou louco de alegria.

Mas, um belo dia, passou diante de sua casa um mandarim sentado numa cadeirinha carregada 
pelos seus criados. Por onde ia era aclamado pelas pessoas que se inclinavam dando-lhe passa-
gem. Mas o pedreiro, todo inchado no seu orgulho de "novo rico", recusou a inclinar-se para sau-
dar o mandarim, dizendo baixinho: "Não tenho eu também tantos servos como ele? Por que teria 
então de me inclinar diante dele?"

Por azar, o mandarim o ouviu e, estupefato com tal insolência, ordenou aos seus homens que o 
prendessem e lhe dessem uma bela surra depois de multá-lo.

Depois disso, o pedreiro só gemia e se queixava dizendo:

- Ai! Ai! Ser rico não é nada, ser mandarim é melhor ainda. E desde então, só pensava numa forma 
de se tornar um grande mandarim.

Acontece que os deuses imortais acabaram ouvindo seus desejos e fizeram dele um grande man-
darim. O pedreiro mais uma vez ficou louco de alegria. Porém, usando mal seu poder como man-
darim, tratava o povo com tirania, provocando ira e ódio de todos.

Um dia, quando contornava uma colina com seus homens, ele viu um grupo de encantadoras jo-
vens zhuang. E com a cobiça de um tigre diante de um rebanho de ovelhas, mandou apanhá-las. 
Mas os gritos das mulheres foram tantos que surgiram camponeses de todos os lados com macha-
dos, enxadas e foices, avançando por cima dos homens do mandarim. Acabaram por dispersar os 
outros e amarrar o mandarim levando-o para o centro da aldeia e dando-lhe uma excelente sova. 
Depois dessa aventura, o pedreiro ficava arrepiado só de ouvir falar dos camponeses zhuang, e 
murmurava pelos cantos: "Os mandarins não são nada perto dos camponeses zhuang!" Novamen-
te os deuses imortais ouviram seu desejo e satisfizeram-no.

Ao tornar-se um camponês zhuang, o antigo pedreiro ia todos os dias trabalhar nas encostas das 
montanhas. Era verão, e o sol queimava-lhe os miolos. Creio que, por estar um pouco com miolo 
mole, foi que nosso pedreiro começou a desejar dia e noite ser ele mesmo um sol. 

Atividade em Grupo: O mundo das ambições!

Anexo 1
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Sim: nada menos que um sol! E os deuses imortais fizeram dele um sol. Preso ao céu ele lançava 
raios de "fogo" que toda gente receava, e ele se divertia com seu poder. Ora, um belo dia, uma 
nuvem avançou com muita rapidez e escondeu o sol.

- E eu que julgava que o sol era o mais poderoso! Exclamou o pedreiro, com certo despeito.  – Ora, 
afinal, ele não é nada perto de uma nuvem!

E como acontecera anteriormente, tanto ele desejou que acabou se tornando uma nuvem – leve, 
livre e solta nos céus. Mas um belo dia, sem perceber, veio um vento forte e o desfez num abrir 
e fechar de olhos. Do pequeno pedaço que sobrou, que mal aproveitava a liberdade do céu, po-
diam-se ouvir as reclamações do pedreiro, que agora queria ser vento. E assim foi até um dia o 
vento bater numa rocha, e descobrir que por mais que soprasse, as rochas das altas montanhas 
eram o seu obstáculo. Tornou-se então uma rocha, e imóvel ficou um bom tempo na encosta de 
uma bela montanha. Até que, um dia, um grupo de pedreiros descobriu que aquela pedra servia 
exatamente para o seu trabalho. Então, começaram a cortá-la. À vista disso, o pedreiro pediu 
ajuda aos deuses imortais.

- Não foram boas as razões que te fizeram sair de sua condição primeira. É melhor que tu voltes 
a ela!

Desiludido de suas aventuras, ele parou de cobiçar a torto e direito. E resolveu se dedicar com 
afinco ao seu trabalho, sem julgar e invejar a vida alheia. Os seus clientes aumentaram dia a dia. 
Tornou-se, então, um notável pedreiro que era tido em consideração por toda gente de sua terra, 
e de terras vizinhas.

Ele muito aprendeu com tudo aquilo. Porém guardava no seu coração suas aventuras e desventu-
ras, que com o passar do tempo foram se tornando suas preciosas pedras de sabedoria.

Texto 2

O despertar da ambição19

Texto publicado na seção Comportamento da Revista Isto é, de 12 de fevereiro de 2010.

Ambição não é uma característica importante apenas para a vida profissional. Afinal, investir tam-
bém no lado pessoal é o que garante a felicidade – e não apenas o sucesso. Ainda menina, a esti-
lista Maria Zeli, 61 anos, descobriu a importância do dinheiro. Aos 10 anos, cobrava das irmãs para 
arrumar suas unhas e cabelos.

Com o que ganhava, comprava tecido e mandava fazer vestidos na costureira. Por sua conta, bor-
dava flores, pérolas. Vinda do interior de São Paulo, chegou à capital paulista para trabalhar como 
educadora e estudar pedagogia. As colegas se encantavam com suas roupas, e ela logo transfor-
mou seu talento em negócio. Comprou diferentes peças e vendeu tudo às amigas no mesmo dia. 
Reinvestiu o dinheiro em mais roupas. Até que, em 1975, abriu sua primeira butique na edícula 
dos fundos de casa. Hoje, a maison que leva seu nome fica em Moema, bairro nobre, e começa 
a formatar um plano de franquias. Seus vestidos de festa e de noivas custam, em média, R$ 1 
mil. Maria Zeli é bem-sucedida profissionalmente, mas elege as filhas como sua maior conquista. 
“Adoro ser mãe”, afirma, referindo-se a Patrícia, 37 anos, a Vanessa, 36, e a Nicole, 16. A mais ve-
lha é também dona de uma loja. A do meio trabalha junto com Maria Zeli. A caçula se prepara para 
estudar moda. Nicole nasceu quando a estilista já estava com 45 anos e com a carreira estabilizada. 
“Queria muito ser mãe novamente. Tive três abortos naturais antes”, conta ela que não se sentiria 
realizada se não tivesse conseguido concretizar sua ambição pessoal. “Fui perseverante em tudo. 
A sorte também veio, mas como merecimento pela honestidade e pela batalha diária”, acredita.
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Propostas para discussão com o colega:

a)  O conto chinês e a reportagem da revista 'Isto é' trazem duas vertentes populares da 
palavra ambição.  Quais são estas vertentes? Aponte no texto passagens que atestam 
o seu ponto de vista. 

b)  Qual a sua concepção de ambição? 

c)  Relate alguma ambição passada que se tornou realidade. Diga de onde surgiu seu 
desejo. O que você acha que o ajudou a conseguir o que desejava? 

d)  Você já teve algum desejo que foi alterado ao longo do tempo? O que o levou a mu-
dá-lo? 

e)  Sobre as respostas que você deu a respeito das alternativas acima, quais as conclu-
sões que você pode extrair delas? 

Para Saber Mais:

A palavra ambição20 vem do latim ambitio, ação de rodear, cercar, solicitação, manejo, lisonja, 
adulação, fausto, ostentação, elevada condição. Na Roma antiga, designava o candidato que as-
sediava o eleitor em busca de votos. Ela significa 1. forte desejo de poder e riquezas, honras ou 
glórias; cobiça, cupidez. 2. anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, 
aspiração, pretensão.

2º Momento

Um experimento:

Pensemos no futuro, vamos vislumbrá-lo. Adotemos aqui a vertente mais positiva da palavra am-
bição. Vamos entendê-la, basicamente, como sinônimo de escolher para chegar a um objetivo. 
Como um adjetivo positivo que define pessoas determinadas e é a mola propulsora daqueles que 
vão atrás de desejos pessoais e profissionais e querem crescer. Dos que sabem planejar, impor 
metas e trabalhar por cada uma delas. 

Nesta fase de sua vida, de importantes escolhas pessoais e principalmente profissionais, acredita-
mos que ambição, sonhos e planos não faltam a você. É hora de compartilhá-los e ser mais práti-
cos no sentido de aprender a trilhar o caminho para alcançar os objetivos. Responda às seguintes 
questões e siga as instruções do educador para participar da dinâmica.

1)  Quais suas ambições imediatas? 

2)  Quais suas ambições de médio prazo? 

3)  Quais suas ambições de longo prazo? 
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Seu olhar

Leia as ambições do colega e dê sua opinião quanto à concretização do que é desejado por ele. 
Quais características pessoais você acredita que seu colega tem que o ajudarão a tornar realidade 
o que ele ambiciona? Sugira o que ele pode fazer, de forma prática, para conseguir concretizar os 
três tipos de ambições acima.

Para a ambição 1, é preciso: 

Para a ambição 2, é preciso: 

Para a ambição 3, é preciso: 

A volta

Partilhe como recebeu as sugestões dadas pelo colega. Fale dos seus sentimentos e discuta a 
relevância e precisão das sugestões dadas.
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Segundo uma pesquisa sobre ambição realizada pela psicóloga Ana Maria Rossi, presidente do 
Isma (International Stress Management Association) no Brasil, em 2009, quatro características 
se destacam em indivíduos que se consideram ambiciosos, são elas: eles têm objetivos definidos 
para diferentes áreas da vida, priorizam um ou dois objetivos e traçam ações específicas, monito-
ram estes objetivos e aprendem com o fracasso. 

O esforço que fazemos para executar tarefas é crucial para alcançarmos um objetivo traçado e 
chegarmos à nossa Ítaca. Ambicionar, sonhar, querer são instâncias do pensamento humano que 
se apresentam muito mais como virtuais e intangíveis. São os esforços que fazemos, o planejar, o 
executar, o avaliar e o ajustar que formam a base concreta, lógica e prática que nos faz visualizar 
algo que, para muitos, um dia parecia distante, nossas ambições. Diariamente, somos bombarde-
ados por motes e ditados populares que valorizam o esforço que fazemos em nossas atividades, 
o colocando com uma virtude. Quem de nós já não ouviu frases do tipo: "ele é gente que faz" 
e "ele não mede esforços para conseguir o que quer"? Portanto, esse é o seu desafio agora em 
mais uma etapa da construção do seu Projeto de Vida. Como destacamos anteriormente, nada é 
estanque, e tudo é passível de mudanças; o que nos parece primordial hoje, pode não ser daqui a 
algum tempo e entendemos isso. Contudo, delinear e organizar nossos esforços é preciso. Mãos 
à obra...

Priorize (destaque) duas das suas ambições acima, se possível, alguma de médio ou longo prazo, 
e trace ações específicas para a concretização destes objetivos. Defina prazos alinhados às metas, 
de preferência. 

Atividade Individual: Organizando meus esforços

Anexo 2
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Texto 1

Morre aos 86 anos o revolucionário matemático Alexandrer Grothendieck.21 

Após recusar a medalha Fields, ele proibiu divulgação de suas pesquisas. Ativista antiguerra, teve 
trabalhos inovadores na álgebra e na geometria.

Alexander Grothendieck, um dos maiores e mais excêntricos gênios da matemática do século 
20, morreu na França, aos 86 anos. O mestre da matemática atingiu o ápice da carreira, antes de 
abandoná-la para se engajar no ativismo antiguerra, retirando-se para uma vida reclusa e recu-
sando-se a compartilhar sua pesquisa. 

Ele faleceu na quinta-feira (13) em um hospital de Saint-Girons, no sudoeste da França, informa-
ram seus assessores, sem dar maiores detalhes. Nascido em 1928, em Berlim, filho de um anar-
quista russo e de uma jornalista, Grothendieck foi deixado na Alemanha enquanto os pais foram 
lutar na Guerra Civil Espanhola. Eles voltaram a se reunir na França, onde Grothendieck passaria 
a maior parte da vida, enquanto seu pai – que era judeu – foi capturado pelos nazistas e morto 
em Auschwitz.

Grothendieck se tornou um matemático revolucionário, realizando trabalhos inovadores na ál-
gebra e na geometria, que lhe renderam a medalha Fields, conhecida como o prêmio Nobel da 
matemática, em 1966.

Diz a lenda que seus talentos não eram óbvios quando ele era jovem. Foi enquanto estava estu-
dando na Universidade de Montpellier que dois educadores lhe deram uma lista com 14 questões, 
considerada o trabalho de um ano inteiro, e pediram que ele escolhesse uma. Grothendieck vol-
tou alguns meses depois com todas as questões resolvidas.

"Ele foi um dos gigantes da matemática, que transformou totalmente a disciplina com seu traba-
lho", disse Cedric Villani, que conquistou a medalha Fields em 2010. O presidente francês, François 
Hollande, enalteceu a memória de "um dos maiores matemáticos", que "também era uma perso-
nalidade extraordinária no que diz respeito à sua filosofia de vida".

Grothendieck recusou-se a aceitar a medalha Fields e rejeitou ofertas de trabalho apresentadas 
por universidades de várias partes do mundo. Sua vida já tomava uma direção mais radical, no 
rastro dos protestos estudantis de 1968, em Paris. Por volta dos anos 1970, ele abandonou sua 
pesquisa, preferindo se concentrar na política ambiental e no ativismo antiguerra. Ele deixou o 
Instituto de Altos Estudos Científicos, perto de Paris, após descobrir que era, em parte, financiado 
pelo Ministério da Defesa. Ele também desistiu de um cargo no College de France para ingressar 
na Universidade de Montpellier, onde sempre se posicionou na linha de frente dos protestos an-
tinucleares.

"Seu maior e ímpar ato de violência contra a comunidade científica foi que ele parou de fazer ma-
temática", disse o celebrado matemático Denis Guedj à revista francesa SciencesetAvenir.

Atividade Individual: Estilos e padrões de vida

Anexo 3
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Tesouro escondido

Grothendieck não desistiu completamente de suas pesquisas, mas recusava-se a compartilhá-las 
publicamente. No começo dos anos 1990, ele entregou 20 mil páginas de notas e cartas a um ami-
go que as analisou por vários anos antes de transmiti-las à Universidade de Montpellier. Sob ordens 
estritas de Grothendieck, elas foram mantidas trancadas a chave nos arquivos da universidade.

Em seus últimos anos, surgiram rumores de que Grothendieck tinha se rendido ao fervor religioso. 
Ele se mudou para uma minúscula cidade nos Pirineus, onde refutava visitas e cuidava zelosamen-
te de sua privacidade. Ele tentou varrer qualquer traço de sua vida pregressa, escrevendo uma 
carta enfurecida a um de seus estudantes em 2010, pedindo que todo o seu catálogo anterior 
fosse removido das bibliotecas e recusando-se a permitir republicações.

Com seu falecimento, uma nova geração de estudantes de matemática pode ter a chance de 
explorar os tesouros que ele deixou para trás e apreciar totalmente o impacto que ele teve na 
disciplina.

"As ideias de Alexander Grothendieck penetraram no subconsciente dos matemáticos", afirmou 
seu estudante mais celebrado, o também ganhador da medalha Fields, Pierre Deligne, em decla-
rações ao jornal Le Monde. "Ele foi único em sua forma de pensar", concluiu.

Depois de ler o texto que traz um pouco da vida de Alexander Grothendieck, vamos refletir 
sobre as possíveis causas que o levaram a mudar de vida e ter novas ambições. Pondere...

Quando introduzimos os tópicos ambição e esforço, no início de nossas discussões, falamos da 
possibilidade real de mudança ao longo da vida. Chegamos à seguinte conclusão: o que queremos 
hoje, pode não ser o que queremos amanhã e é nesse sentido que fazemos esforços para a cons-
trução do nosso Projeto de Vida, baseado em nossos novos desejos. Normal.

Contudo, é importante ter a compreensão de que as ambições e os esforços estão inseridos num 
contexto maior quando pensamos em crescer como pessoas e profissionais, e que eles, inevita-
velmente, nos levam a refletir sobre quais padrões e estilos de vida queremos. Nossos valores, 
ou seja, tudo que julgamos ser essencial e importante para nós, são o alicerce da vivência de um 
estilo de vida ou da ambição em ter e manter um padrão de vida.

É necessário clarificar que, ao falarmos em padrão de vida, nos referimos à qualidade ou à quan-
tidade de bens e serviços de uma pessoa, um grupo ou população inteira. Já estilo de vida está 
relacionado à estratificação da sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos ge-
ralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada 
ao dia a dia, isto é, é como vivemos o mundo.

Viemos ao mundo para sermos felizes e é através do ambicionado e desejado que encontramos 
o essencial para nossa vida. Porém, a notícia acima nos coloca a seguinte questão: será que neste 
mundo capitalista e globalizado não estamos deixando que nossas ambições sejam o reflexo de 
necessidades criadas pela mídia e pelo consumismo? Nossos desejos não deveriam ser uma pro-
jeção de nós mesmos?

Levando em consideração o que foi dito acima, responda:

1)  Que mudança de estilo de vida o matemático teve e quais foram suas razões?

2)  Que padrão de vida você almeja ter? Analise sua ambição e nos diga: ele é diferente 
ou o mesmo dos seus pais? Neste momento de sua vida, como você o descreveria? 
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Quando o estudante consegue estabelecer relações de ordem sequencial e de causa e efeito en-
tre sonho, planejamento e realização foram dados passos importantes no sentido de delinear um 
Projeto de Vida realizável e capaz de trazer satisfação em diferentes planos.

O foco desta aula está justamente na importância e nas vantagens de estabelecer uma sequência 
lógica de ações para chegar a um resultado, que tanto pode ser uma vida plena e produtiva como 
uma tarefa rotineira bem realizada e cumprida a contento. Para enfatizar isso, usamos vários 
exemplos históricos ilustrativos dos riscos do improviso, que significa realizar algo sem antes ter 
refletido sobre o que pode acontecer.

A palavra improvisar vem do latim improvisus, composto de in (não) + pro (antes) + visus (visto), 
ou seja, “não visto antes”. 

AULA 9 e 10:  DO SONHO À REALIDADE: A ARTE 
DO PLANEJAMENTO.  

22
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• Compreender a necessidade de planejamento para qualquer tipo de empreendimento;

• Perceber que um bom planejamento minimiza todo tipo de perda.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O que poderia 
ter mudado a história?

Atividade em grupo com uso da técnica de 
estudo de caso-análise (explicações pelo 
educador) sobre exemplos de erros históri-
cos decorrentes de falhas de planejamento.

45 minutos

Atividade: Os pequenos 
planejamentos.

Em duplas: leitura e compreensão de textos 
sobre planejamento. 40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Desenvolver a capacidade de análise;

• Exercitar o estudo coletivo de situações;

• Identificar elementos de planejamento de projetos abordados em aulas anteriores, 
presentes ou ausentes nos casos apresentados;

• Estabelecer relação entre as perdas e a ausência ou inadequação de planejamento.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: O que poderia ter mudado a história? 

Objetivos
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Com a técnica de estudo de caso-análise (Anexo 1), os estudantes podem discutir, destrinchar e 
esclarecer situações sem a preocupação de chegar a uma solução ou resposta “certa” e única. Há 
muitas alternativas possíveis dentro do limite dos dados de cada caso apresentado. Isso enrique-
ce bastante o trabalho em grupo e facilita a participação de todos no processo de analisar – tão 
importante para aprender a planejar. 

Os eventos “malfadados”, que a atividade apresenta, prestam-se muito bem para retomar o tema 
das premissas e dos riscos. Se o educador achar conveniente, pode orientar os estudantes no 
sentido de tentar identificar possíveis premissas para as quais os riscos não foram devidamente 
considerados. Essa também é uma característica de ação improvisada. 

É importante, durante esta atividade, que o educador esteja atento para não deixar que predo-
mine a tendência a se fechar em conclusões únicas. (Vale insistir: o objetivo não é chegar a uma 
solução ou a um consenso, e sim ampliar e enriquecer a análise com diferentes possibilidades, 
sem dogmatismo.)

Eis a sugestão, passo a passo, para realizar o estudo de caso-análise proposto:

1.  O educador explica que os grupos vão ler e analisar os casos narrados na atividade;

2.  Orienta o grupo a ler em conjunto cada caso, analisar os dados disponíveis sobre a situa-
ção e discutir possíveis razões para os problemas que estariam ligados a falta ou a erros de 
planejamento; 

a)  Se achar necessário esclarecer ainda mais a proposta, o educador pode explicitar de 
maneira simplificada as linhas gerais da análise a ser feita: o que se queria (o sonho ou 
aspiração), o que aconteceu (a realização) e o que faltou ou falhou (no planejamento); 

b)  Durante o passo 2, o educador circula entre os grupos e, quando necessário, ajuda 
esclarecendo dúvidas, mas deve evitar expressar sua própria opinião;

c)  O grupo anota as conclusões para cada caso no espaço ao lado do mesmo; 

3.  Os grupos apresentam suas conclusões para cada caso, nos 10 minutos finais do tempo 
previsto para a atividade;

4.  Cabe ao educador decidir se ele mesmo faz um resumo de conclusão ou se pede aos estu-
dantes que o façam individualmente.

        

Desenvolvimento
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• Reconhecer o planejamento como um método de trabalho que todos podem aplicar 
mesmo às tarefas mais simples para tornar as ações mais eficazes;

• Perceber e identificar as diferentes etapas que precisam ser acompanhadas durante e 
após a execução das ações do planejamento e tirar conclusões do que acontece. 

Em duplas: leitura e compreensão de vários textos (Anexo 2).  

 

Mais do que domínio de habilidades técnicas e retenção de informações, este estudo enfatiza 
a sensibilização para planejar e a valorização do planejamento. Recomenda-se que o educador 
acompanhe de perto as discussões entre grupos e duplas, o que lhe permitirá verificar até que 
ponto as análises de casos e as discussões sobre informações trazidas nos textos dão indícios de 
que os estudantes acreditam que planejar é útil, está ao alcance de qualquer pessoa e pode trazer 
maior rendimento às ações. Pode-se dizer que os objetivos foram atingidos quando, na visão geral 
da classe, as três noções estiverem presentes e os estudantes tiverem compreendido que planejar 
envolve diferentes etapas – inclusive DURANTE e DEPOIS da ação. O oposto disso seria a visão de 
planejamento não como um método de trabalho, mas como uma exigência formal, de caráter bu-
rocrático – um mero formulário ou modelo a preencher com informações relativas a ações sobre 
as quais não se refletiu e que, de uma maneira ou de outra, vão ser desenvolvidas na expectativa 
de que deem certo.

O texto de apoio ao educador neste estudo é um material que pode servir de base a boas inter-
venções do educador, ao circular pelos grupos em atividade, especialmente para reforçar a dife-
rença entre improvisar e planejar. 

Os objetivos foram atingidos quando, de um modo geral, os estudantes manifestam considerar 
que planejar é útil, está ao alcance de qualquer pessoa, pode trazer maior rendimento às ações e 
envolve várias etapas.  

Dando vida e movimento às suas palavras – (Anexo 2).

O estudante elabora suas ideias e conclusões enquanto distribui as palavras no espaço da folha. 
Trata-se de uma atividade de livre expressão, porém o conteúdo deve ser representativo do tra-
balho realizado nas duas aulas. 

Atividade: Os pequenos planejamentos

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Respostas e comentários

Mais uma vez, os objetivos dos estudos servem de guia para comentar com o estudante sua pro-
dução. Para o educador, o resultado também ajuda a indicar a necessidade ou não de retomar 
alguns aspectos que possam ter ficado de fora, individualmente ou com a classe.

A atividade proposta pede ao estudante que prepare e exponha suas conclusões apresentando 
uma preocupação de apresentação gráfica. Esse tipo de proposta se presta para que o estudante 
experimente outras modalidades expressivas de registro da palavra escrita que, eventualmente, 
podem ajudá-lo a exprimir suas ideias com maior riqueza e ênfase. O caráter lúdico da atividade – 
nunca é demais lembrar – torna-a propícia ao surgimento de novas ideias e conexões. 

Em 1978, Francisco Whitaker Ferreira publicou um livro nada convencional sobre planejamento, 
em tom de conversa entre amigos, gostoso de ler e fartamente ilustrado com desenhos de Clau-
dius. A ideia do autor, declarada na página 9, era evitar "o discurso engravatado que deita sabe-
doria e termina por complicar, amedrontar e mistificar". 

Quase 40 anos e várias reedições depois, o livro continua valendo a leitura e ajudando muita 
gente a destrinchar os mistérios da elaboração de planos – essas coisas que o homem faz desde 
que se deu conta de que era capaz de pensar antes de agir. O texto a seguir foi extraído desse 
livro, para ajudar você, educador, a ajudar seus estudantes. No Caderno do Estudante, o Texto 1 
da atividade da segunda aula é um "concentrado" do conteúdo deste trecho:

“– Então eu começaria pela noção de planejamento que creio ser a mais 
simples e comum: o contrário da improvisação. Uma ação planejada é 
uma ação não improvisada. Uma ação improvisada é uma ação não plane-
jada.” De acordo?

O problema então é saber porque (sic) em certas circunstâncias eu impro-
viso e porque (sic) às vezes eu me decido a não improvisar. Em primeiro 
lugar, parece que me decido a não improvisar quando tenho um objetivo 
em vista e estou interessado em alcançá-lo. Se não quero chegar a nada, 
se quero somente passar o tempo, viver o momento presente, deixar-me 
surpreender pelo que for ocorrendo, vou improvisando todas as minhas 
ações, ao sabor do vento. Isso é evidentemente gostoso, mas não posso 
me dar permanentemente a esse prazer, porque quero alcançar determi-
nados objetivos, então não me resta outro remédio senão tentar prever 
melhor minhas ações e seus efeitos. Ou pelo menos aquelas ações que 
são necessárias à realização dos objetivos que quero alcançar. O critério 
portanto é o de querer chegar a algo, ter algo em vista que realmente in-
teressa realizar ou obter. Seja quando o objetivo a realizar é uma escolha 
pessoal minha, seja quando ele resulta de uma decisão coletiva. 

(...) 

– Mas há outro tipo de situação em que sou levado a não improvisar: 
quando diferentes pessoas ou organismos participam da ação, todos in-
teressados ou pelo menos comprometidos na realização de um objetivo 

Texto de Apoio ao Educador
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comum. Nesse caso, parece óbvio que a improvisação de todos e de cada 
um só levará à realização do objetivo comum se houver interferência de 
algum poder sobrenatural. 

(...) 

– (...) Mas nessa mesma linha de raciocínio a gente talvez pudesse iden-
tificar ainda um outro tipo de situação em que não se pode improvisar: 
quando os objetivos são meio difíceis de alcançar. 

– Por exemplo, quando não se dispõe de muitos meios para realizá-los. 

– Precisamente. (...) A gente se vê obrigado a usar os meios de que dispõe 
da maneira mais econômica possível, com o maior rendimento possível. 
Ou então quando se tem mais objetivos do que meios para atingi-los. É 
preciso então definir quais deles são prioritários, quais têm mesmo que 
ser atingidos e quais podem ser deixados para depois. Ou quais, se forem 
atingidos primeiro, já ajudam a atingir os demais. 

– Está bem, acho que está claro. Como contrário de improvisar, plane-
jar fica sendo então o mesmo que preparar bem cada ação, ou organizar 
adequadamente um conjunto de ações interdependentes. É isso que você 
quer dizer? 

– Aí é que está a coisa. Eu não pararia nisso. Se preparar ou organizar bem 
as ações fosse suficiente para garantir a realização dos objetivos preten-
didos, seria o que você diz. Mas o problema é que ao preparar ou orga-
nizar previamente as ditas ações, você está fazendo previsões, você está 
supondo que as coisas devam se passar de determinada forma no futuro. 
E o futuro, como se diz, só a Deus pertence. E nessa hora as coisas podem 
se complicar.

(...)

– Assim, se você está realmente interessado em chegar aos objetivos pre-
vistos, você não pode, depois de começada a ação, passar a improvisar na 
solução dos problemas que começam a surgir, na correção das decisões 
que começam a se mostrar erradas, na consideração de situações inespe-
radas que sua capacidade de previsão não pôde identificar previamente. 
Se a partir desse ponto você começa a improvisar, a coisa vai por água 
abaixo. Não terá adiantado muito o fato de se ter preparado e organizado 
tudo direitinho antes da ação começar. Se você se decide a não improvi-
sar, para garantir a realização dos resultados, você tem que se dispor não 
somente a preparar tudo muito bem como a (sic) acompanhar com o mes-
mo cuidado a própria realização da ação. Você tem que estar pronto para 
introduzir as modificações que se mostrarem necessárias, nas decisões 
tomadas anteriormente.

– ...Preparar ou organizar bem um bom acompanhamento da ação...

(...) 

– Tem também o depois. Em geral, quando me decido a não improvisar, 
frente a uma situação qualquer, isso não me ocorre uma só vez na vida. 
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É muito provável que surgirão outras ocasiões em que terei interesse em 
realizar objetivos similares. Principalmente se tiver dado certo na minha 
primeira experiência de ação planejada. (...) Vou verificar o que deu certo 
nas minhas previsões e nas correções introduzidas, o que não deu certo, 
porque (sic) acertei nisso e porque (sic) errei naquilo. Assim, da próxima 
vez que estiver numa situação do mesmo tipo, disporei de mais elementos 
para decidir melhor na preparação da ação. Improvisarei menos. Ou seja: 
planejar fica sendo sinônimo de preparar e organizar bem a ação, soma-
do a acompanhá-la para confirmar ou corrigir o decidido, e somado ain-
da a revisá-la e a criticar a preparação feita, depois da ação terminada”.22 
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É necessário que você pesquise mais detalhes sobre os casos abaixo para ajudá-lo a encontrar os 
erros no planejamento das ações. Siga as orientações do educador para realizar a atividade em 
grupo. 

N° do 
CASO CASO ANOTAÇÕES

1

Na grande ilha de Bornéu, os gatos co-
miam as lagartixas, que comiam as ba-
ratas, e as baratas comiam as vespas, 
que comiam os mosquitos. 

O DDT não estava no cardápio. 

Em meados do século XX, a Organiza-
ção Mundial da Saúde bombardeou a 
ilha com cargas massivas de SST, para 
combater a malária, e aniquilou os mos-
quitos e todo o resto. 

Quando os ratos ficaram sabendo que 
os gatos também tinham morrido enve-
nenados, invadiram a ilha, devoraram 
as frutas nos campos e propagaram o 
tifo e outras calamidades. 

Diante do ataque imprevisto dos ratos, 
os especialistas da Organização Mun-
dial da Saúde reuniram seu comitê de 
crise e resolveram mandar gatos de pa-
raquedas. 

Nesses dias de 1960, dezenas de felinos 
atravessaram o céu de Bornéu. 

Os gatos aterrissaram suavemente, 
ovacionados pelos humanos que ha-
viam sobrevivido à ajuda internacional. 

Eduardo Galeano, in Os filhos dos dias.

Atividade: O que poderia ter mudado a história?

Anexo 1



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
2º ANO DO ENSINO MÉDIO 77

N° do 
CASO CASO ANOTAÇÕES

2

Um dos mais importantes líderes de 
Atenas, Péricles cometeu um erro de 
avaliação grosseiro durante a Guerra 
do Peloponeso, em 429 a.C. mandou 
suas tropas recuarem para dentro da 
cidade, certo de que os muros os pro-
tegeriam. Até protegeram. Mas o exér-
cito de Esparta só precisou fazer um 
cerco e esperar a população morrer, de 
fome ou doença, meses depois. 

Revista Mundo Estranho, julho 2013.

3

A sonda espacial Mars Climate Orbi-
ter era uma das maiores conquistas 
da Nasa, mas, em 23 de setembro de 
1999, ela desapareceu no espaço. A 
causa do problema foi uma trapalhada 
dos engenheiros: parte deles fez seus 
cálculos usando um padrão métrico 
diferente dos demais. O erro custou 
US$ 125 milhões à Nasa, que nunca 
recuperou o equipamento.

Revista Mundo Estranho, julho 2013.

4

Durante a Batalha da Baía de Algeci-
ras, as embarcações Real Carlos e San 
Hermenegildo lutavam pela Espanha, 
mas, na noite de 12 de julho de 1801, 
abriram fogo uma contra a outra. Afun-
daram e mataram 1.700 pessoas. A 
origem da “briga”? Minutos antes, no 
meio da escuridão, um navio britânico 
passou silenciosamente entre ambas, 
abriu fogo dos dois lados e foi embora. 

Revista Mundo Estranho, julho 2013.

5

Em 1832, o filósofo escocês Thomas 
Carlyle enviou os originais da obra A 
Revolução Francesa para o amigo e 
escritor John Stuart Mill ler e dar sua 
opinião. Mill pediu à governanta da 
casa que limpasse sua mesa de traba-
lho. Ela entendeu errado, achou que 
tinha que jogar tudo fora e lançou o 
manuscrito no lixo. Carlyle teve que 
reescrever toda a obra e o livro só saiu 
em 1837.

Revista Mundo Estranho, julho 2013.
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A seguir, você tem vários textos curtos. O primeiro deles resume o que o planejamento envolve. 
Os demais trazem exemplos de pequenos planejamentos que facilitam a vida cotidiana.

Em duplas, leia os trechos a seguir e responda às questões propostas, depois de discutir com seu 
colega. 

Texto 1: “Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Uma ação improvisada é uma ação 
não planejada.” 

“Como contrário de improvisar, planejar fica sendo então o mesmo que 
preparar bem cada ação, ou organizar adequadamente um conjunto de 
ações interdependentes.” 

“Ao preparar ou organizar previamente as ditas ações, você está fazendo 
previsões, você está supondo que as coisas devam se passar de determi-
nada forma no futuro.”

“Se você se decide a não improvisar, para garantir a realização dos resul-
tados, você tem que se dispor não somente a preparar tudo muito bem 
como a (sic) acompanhar com o mesmo cuidado a própria realização da 
ação. Você tem que estar pronto para introduzir as modificações que se 
mostrarem necessárias, nas decisões tomadas anteriormente.”

“Planejar fica sendo sinônimo de preparar e organizar bem a ação, soma-
do a acompanhá-la para confirmar ou corrigir o decidido, e somado ainda 
a revisá-la e a criticar a preparação feita, depois da ação terminada.”

Trechos extraídos de Planejamento Sim e Não:  
Um modo de agir num mundo em permanente mudança.22 

O texto 1 menciona quatro etapas no planejamento. Indique-as nas linhas abaixo, na ordem 
sequencial:

1 -

2 - 

3 - 

4 - 

Atividade: Pequenos planejamentos

Anexo 2
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Texto 2: Planejamento na cozinha

Não se espante com a linguagem da receita a seguir! Ela faz parte do livro mais antigo de culinária 
em língua portuguesa: Um Tratado da Cozinha Portuguesa (século XV), de autor desconhecido, 
originalmente manuscrito. O livro todo, com escrita adaptada para o século XXI, pode ser baixado 
no portal da Biblioteca Nacional, no endereço: <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_ele-
tronicos/cozinhaportuguesa.pdf>

CASQUINHAS Tomem cidras verdes, partam-nas em quatro ou oito par-
tes e tirem-lhe todo o miolo, que fiquem bem fininhas, colocando-as em 
seguida numa vasilha com água fria. A seguir deem uma pequena fervura 
nas cidras, com um pouco de sal na água, voltando-as em seguida para 
água fria. Deixem as cascas de infusão durante três dias, trocando-lhes a 
água duas vezes ao dia. No fim desse tempo levem as cidras a cozer, até 
que possam ser perfuradas facilmente com um alfinete. Façam uma calda 
e coloquem dentro as fatias de cidra, de maneira que estas fiquem bem 
cobertas. Durante nove dias permanecem as fatias nessa calda, e cada dia 
levam uma fervura. No último, acrescentem algumas gotas de água-de-
-flor à calda, levando a compota mais uma vez ao fogo, para uma última 
fervura.23

A partir das informações fornecidas na receita acima, complete os seguintes itens, que devem 
estar presentes em um planejamento para que ele realmente organize e facilite as ações: 

• Material necessário (ingredientes e utensílios): 

• Cronograma de ações: 

• Informações necessárias: estão todas presentes? Se não, quais exigiriam detalhamen-
to? Onde obter essas informações?

• Riscos e restrições: 

Texto 3: Planejamento das manhãs

Uma pessoa ouviu dizer que, pela manhã, nossa força de vontade é maior. Para que seus dias se-
jam mais produtivos, resolveu planejar uma nova rotina matinal:  

1. Levantar-se às 7horas todos os dias.

2. Começar o dia tomando um copo de água morna com suco de limão para estimular a 
digestão.

3. Yoga – uma hora de exercício.

4. Meditar e determinar uma intenção para cada dia.

5. Tomar um café da manhã saudável.

6. Ler ou assistir alguma coisa que traga inspiração.

7. Repetir afirmações positivas e otimistas para a vida.

8. Escrever 5 coisas pelas quais é grato. 

9. Programar o dia e fazer um plano de ação para conseguir cumprir todos os itens 
presentes na lista.

10. Começar sempre pela coisa mais difícil na lista de atividades a fazer daquele dia (ou seja: 
começar pelo maior “sapo” que houver para “engolir”...) e livrar-se logo dessa parte.
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- A partir desse planejamento das manhãs, você consegue identificar alguns valores dessa 
pessoa? Quais? 

- Quais dos 10 itens dessa rotina matinal poderiam ser úteis para sua própria vida? 

- Quanto tempo seria necessário, no seu entender, para chegar ao momento de iniciar o item 10 
e “engolir o sapo” do dia?  

Texto 4: Planejamento na escrivaninha: Sete dicas de organização

1.  Você precisa saber por que precisa ter seu espaço de estudo/trabalho organizado: 
não consegue achar o que procura? Alguém exige isso de você? Ou você fica nervoso 
com a bagunça? Ou se distrai com coisas que estão ali e não deveriam estar? Comece 
escrevendo sua razão para organizar a escrivaninha.

2.  Comece por esvaziar ao pôr no chão tudo o que está sobre a escrivaninha, deixando 
no lugar apenas o que for permanente (computador, impressora, por exemplo). Exa-
mine tudo o que está no chão e livre-se do que é desnecessário e já deveria ter ido 
para a cesta de lixo.

3.  Decida o que deve ficar sobre a escrivaninha – as coisas que precisam estar à mão 
com frequência, sem perda de tempo. Por exemplo: você usa grampeador todo dia? 
Se a resposta for não, é sinal de que ele pode ficar numa gaveta ou prateleira. Se for 
sim, ele fica na escrivaninha. 

4.  Deixe espaço livre para escrever à mão, mesmo se você usa computador a maior parte 
do tempo. É importante poder anotar, esboçar, rabiscar rapidamente, quando vem 
uma ideia, uma inspiração, uma urgência. 

5.  Organize os papéis soltos numa bandeja ou caixa (ou em duas, uma para o que já está 
pronto, outra para o que está em andamento). 

6.  Se a pilha de papéis estiver crescendo muito, verifique se a “montanha” não deve ser 
reduzida – pode haver coisas atrasadas a retomar. Pelo menos uma vez por semana, 
procure chegar perto do vazio de papelada na escrivaninha, já que esse não é o lugar 
definitivo para os papéis!

7.  Por último, a decoração: a maioria das pessoas gostam de ter fotos e outros objetos 
“queridos” na escrivaninha. Escolha os seus com atenção e deixe-os visíveis. Eles são 
importantes, pois representam sua identidade, seus gostos e também seus valores.

- Escolha as 4 coisas que lhe parecerem as mais importantes entre todas as indicadas acima. 
Indique-as no espaço abaixo em ordem decrescente de prioridade, em forma de conselho para 
alguém que não consegue organizar sua escrivaninha: 
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Em casa: Dando vida e movimento às suas palavras

Diferentes formas, tamanhos, cores, movimentos, sublinhados, balões... colagens... post-its... Tudo 
isso pode ser usado para animar o que você escreve, destacar prioridades, chamar a atenção para 
o que precisa ser lembrado... Veja o efeito interessante desses recursos em um diário-agenda cria-
do pela artista gráfica norte-americana Hope Wallace Karney: <http://www.hopewallace.com/>. 
Acesso em maio de 2015.

Em uma folha A4 ou A3, ou mesmo em cartolina ou outro tipo de papel que você achar mais 
conveniente, você vai representar graficamente suas conclusões a partir das duas aulas sobre 
“A importância do planejamento”. 

Nessa representação, você vai fazer um exercício de dar vida ao que escreve, no estilo do que se 
vê acima, na página criada por Hope Wallace Karney. Usar esse tipo de recurso ajuda a organizar as 
ideias sem fechar o pensamento em compartimentos. Ajuda também a tornar única a sua expres-
são, a dar a suas conclusões a sua “impressão digital”. 

Você pode conhecer mais sobre o trabalho de Hope Wallace Karney no site <hopewallace.com>.

Precisando de inspiração? 

• Ao experimentar essa ação, você certamente vai encontrar as formas que expressam 
melhor a pessoa que só você é (nunca é demais lembrar que o autoconhecimento é 
condição indispensável para se projetar o futuro!).

• Uma busca de imagens na Internet com a expressão “poesia concreta” certamente 
vai trazer boas surpresas e inspirações. Os poetas concretistas descobriram maneiras 
surpreendentes de dar vida às palavras.

• Exerça sua liberdade na construção e na comunicação de seu projeto de uma vida 
autônoma, solidária e competente. 

23
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Em todo projeto alguém olha para o futuro partindo de algumas suposições dadas como certas 
sobre o ambiente externo ao projeto, ou seja, sobre o ambiente em que se vai agir seguindo de-
terminados passos para transformar ideias em realidade. Essas "suposições dadas como certas" 
são as PREMISSAS. 

Estas duas aulas abordam as premissas em relação com a visão, a missão e os valores, com ênfase 
na diferença entre premissas, riscos e restrições – uma das grandes dificuldades para quem faz 
planejamento. Identificar premissas, riscos e restrições são essenciais para que um projeto tenha 
êxito, pois cada premissa está associada a um ou mais valores e a sua visão de futuro.  

• Apresentar o conceito de premissas;

• Estabelecer relações entre premissas e valores;

• Definir premissas do Projeto de Vida.

AULA 11 e 12:  MINHAS PREMISSAS,  
MEUS PONTOS DE PARTIDA. 

24

Objetivos Gerais
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Em todo projeto alguém olha para o futuro partindo de algumas suposições dadas como certas 
sobre o ambiente externo ao projeto, ou seja, sobre o ambiente em que se vai agir seguindo de-
terminados passos para transformar ideias em realidade. Essas "suposições dadas como certas" 
são as PREMISSAS. 

Estas duas aulas abordam as premissas em relação com a visão, a missão e os valores, com ênfase 
na diferença entre premissas, riscos e restrições – uma das grandes dificuldades para quem faz 
planejamento. Identificar premissas, riscos e restrições são essenciais para que um projeto tenha 
êxito, pois cada premissa está associada a um ou mais valores e a sua visão de futuro.  

• Apresentar o conceito de premissas;

• Estabelecer relações entre premissas e valores;

• Definir premissas do Projeto de Vida.

AULA 11 e 12:  MINHAS PREMISSAS,  
MEUS PONTOS DE PARTIDA. 

24

Objetivos Gerais

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Premissas, 
riscos e restrições.

Atividade individual de leitura e compreensão; 

Síntese de conteúdo e extrapolação por 
meio de discussão em grupos simples com 
funções diversificadas - (a) reconhecimento 
do texto e (b) relacionamento.

45 minutos

Atividade: Identificação 
de premissas, riscos e 
restrições.

Em grupos: (a) apresentação e discussão da 
atividade realizada em casa com exemplos 
de visão e missão, em busca de consenso; 
(b) exercício de identificação e explicitação 
de premissas, riscos, restrições e valores nos 
trabalhos de desenho/colagem realizados 
em casa.

40 minutos

Avaliação. Comentário do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Entender premissa como ponto de partida para a concretização de uma visão;

• Perceber a importância de estabelecer premissas adequadas; 

• Diferenciar premissa, risco e restrição;

• Relacionar "premissa" com os conteúdos já trabalhados no contexto de Projeto de Vida.

No primeiro momento, os estudantes leem individualmente o texto que explica o conceito de 
premissas e suas relações com outros componentes do planejamento e respondem às questões 
propostas (Anexo 1). O segundo momento é o de síntese de conteúdo e extrapolação, para o qual 
sugerimos uma discussão em grupos simples com funções diversificadas: (a) reconhecimento do 
texto e (b) relacionamento. 

Roteiro

Atividade: Premissas, riscos e restrições

Objetivos

Desenvolvimento
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Como funcionam os grupos simples com funções diversificadas? Os grupos trabalham com o 
mesmo tema, mas a forma de encará-lo é diferente. Cada grupo tem uma função específica:

• Nos grupos de reconhecimento de texto, os estudantes vão destacar os pontos cha-
ves, as ideias mais importantes, e apresentar suas conclusões. O foco, portanto, está 
nas novas ideias.

• Nos grupos de relacionamento, os estudantes vão se preocupar em estabelecer re-
lações entre as ideias tratadas no texto e suas próprias experiências, seja elas de vida 
ou de aulas anteriores e temas nelas abordados. O foco, portanto, está no retorno ao 
já aprendido e às vivências anteriores.

Dependendo do número de estudantes em sala de aula, o educador é a pessoa mais indicada 
para decidir se a atividade envolverá dois grupos grandes, cada um com metade dos estudantes, 
ou um número maior de grupos, sendo a metade deles de reconhecimento e a outra metade de 
relacionamento. 

Esse tipo de técnica presta-se muito bem para aprofundar discussões e chegar a conclusões, além 
de facilitar a participação individual e a retenção das informações essenciais. Permite igualmente 
que se ganhe tempo com a divisão de tarefas, cujas conclusões serão depois compartilhadas. 

Fica a critério do educador o registro das conclusões para apresentação. Uma possibilidade é cada 
grupo resumir suas conclusões numa folha grande que será exposta num quadro tipo flip-chart, 
por exemplo, ou mesmo na parede, o que permite visualizar facilmente os pontos comuns. Isso 
também pode ser feito na lousa. 

Em casa: As premissas e os valores por trás da visão e da missão (Anexo 2)

A atividade propõe reflexão e exercício no sentido de identificar premissas ligadas a exemplos 
reais de definições de visão e missão fornecidos no CA. 

Pede-se também ao estudante que traga para a aula seguinte sua representação em imagens 
(colagem, desenho, etc.) de Visão de Futuro. É bom que o educador reforce oralmente essa solici-
tação, pois esse material será utilizado para a atividade da aula seguinte.

Respostas e comentários

Como se trata de um exercício de reflexão bastante aberto, não há respostas precisas que possam 
ser consideradas corretas: tudo depende de como o estudante justifica sua escolha. É útil, porém, 
que o educador tenha em mente que uma premissa sempre é afirmativa e não cabe o uso de "de-
verá" ou expressões equivalentes. Se o educador tiver dúvida sobre a exatidão de uma premissa, 
pode servir-se dos indícios seguintes para chegar a uma conclusão:

• Não há nada que quem planeja ou executa possa fazer no sentido de alterar ou con-
trolar uma premissa;

• Tudo o que se pode fazer com uma premissa é identificar, monitorar e revisar; 

• Uma premissa é algo externo ao planejamento, é do ambiente para o qual se planeja 
e no qual as coisas devem acontecer;

• Um risco pode ser externo (do ambiente) ou interno (de quem planeja e/ou executa); 
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• Não se pode obrigar uma premissa a acontecer;

• Não há nenhuma atividade ou tarefa específicas a prever ou a realizar, dentro de um 
projeto, para atender a uma premissa; se algo deve ser feito, então trata-se de uma 
restrição;

• Um risco decorre de uma premissa, mas uma premissa não decorre de um risco;

• Uma restrição é uma limitação imposta à execução do projeto de uma pessoa ou de 
uma equipe;

• Uma restrição responde a um risco, e não a uma premissa;

• Se for indispensável usar palavras como “deverá”, “é preciso”, “terei que” e outras 
similares para expressar a ideia, então não se trata de uma premissa, e sim de uma 
restrição! 

    

• Buscar e estabelecer consenso grupal na identificação de premissas a partir de discussão;

• Evidenciar entendimento das diferenças entre premissas, riscos e restrições;

• Identificar e redigir premissas, riscos e restrições.

Missão é a declaração de propósito, o credo pessoal, a filosofia de vida.

Visão é a projeção de si mesmo num modo de vida coerente com sua identidade, seus sonhos e 
valores pessoais. 

Premissas são os pontos de partida para que a visão se realize e a missão se cumpra. Das premis-
sas decorrem os objetivos e as metas.

Na primeira parte da atividade, sugere-se que os estudantes discutam o trabalho realizado em 
casa a partir de exemplos de missões e visões, em busca de consenso sobre as conclusões esta-
belecidas individualmente. 

É possível que surjam mais diferenças na terminologia utilizada do que realmente no plano das 
ideias. Por exemplo: alguém pode ter usado a palavra “independência” para uma premissa, onde 
outra pessoa escolheu “autonomia”. Em situações como essa, a intervenção do educador pode 
trazer luz para as ideias individuais e ajudar o grupo a chegar a um consenso. 

A cada premissa identificada, seria interessante que os estudantes relacionassem pelo menos um 
risco e tentassem definir uma restrição para responder ao risco. 

Atividade: Identificação de premissas, riscos e restrições (Anexo 3)

Objetivos

Desenvolvimento
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Na segunda parte da atividade, os estudantes voltam a atenção para as representações gráficas 
de Visão feitas em casa e aplicam a elas o que aprenderam sobre identificação de premissas, ris-
cos, restrições e também declaração de visão e missão. O educador pode sugerir que escrevam 
no verso ou em folha à parte uma primeira versão de premissas pessoais, contando com a ajuda 
dos colegas. 

Ao conduzir esta atividade, em especial no momento de apresentação dos grupos, o educador 
dá apoio no sentido de que os estudantes entendam que as premissas são determinadas a partir 
da missão (que é a declaração de propósito, o credo pessoal, a filosofia de vida) e da visão (que é 
a projeção de si mesmo num modo de vida coerente com sua identidade, seus sonhos e valores 
pessoais). As premissas são os pontos de partida para que a visão se realize e a missão se cumpra, 
e delas decorrem os objetivos e as metas.  

Premissas: verdades assumidas, condições das quais não se abre mão. Elas devem nortear os 
objetivos. Precisam ser determinadas, expressas de maneira clara e simples. Devem ser constan-
temente lembradas. 

Riscos: eventos ou incertezas que podem ocorrer e causar impacto negativo ou positivo.

Restrições: são as respostas aos riscos; são fatores que limitam as escolhas e sobre os quais as 
pessoas que planejam e/ou executam podem interferir com meios e modos de agir alternativos. 

 

Consideram-se os objetivos atingidos se os estudantes forem capazes de perceber em que aspec-
tos é possível diferenciar premissas, riscos e restrições, considerando-se as possibilidades de ação 
em cada um deles: quanto às premissas, é possível identificá-las, mas não controlá-las; quanto 
aos riscos associados às premissas, é possível identificá-los e a partir deles desenvolver planos de 
ação para soluções alternativas (restrições). É desejável que os estudantes percebam que iden-
tificar riscos é um exercício importante de reflexão e suposição, que não deve necessariamente 
igualar as premissas em número. 

O educador pode conduzir a identificação de riscos dentro de um espírito lúdico. (O exemplo do 
planejamento de uma festa ao ar livre se presta perfeitamente para esse tipo de jogo, pois pode-
-se dar rédeas à imaginação ao pensar em riscos e em soluções alternativas em todos os aspectos 
envolvidos, dos climáticos aos sociais, psicológicos e gastronômicos...) É bom que os estudantes 
exercitem bastante essa relação entre premissa, risco e restrição, para não confundi-los na hora 
de fazer seus planos pessoais. Espera-se, por exemplo, que sejam capazes de levantar outros ris-
cos e eventuais restrições correspondentes, mesmo que sejam bem fantasiosos. (No caso da festa 
ao ar livre mencionada no texto da Atividade 1, dois exemplos de restrições poderiam ser a trans-
formação em festa aquática, com um plano de ação que prevê capas de chuva e guarda-chuvas 
à disposição dos convidados, ou a realização de uma festa "Chova ou faça sol", com um plano de 
ação para ambas as possibilidades.  

Avaliação
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Um exemplo de declaração de Missão, Visão e as premissas correspondentes: Anistia Internacional.

Fizemos algumas anotações para sinalizar premissas e valores indicados no texto, sem esgotar 
todos eles. O leitor é convidado a continuar e fazer suas próprias anotações. 

Esta é a apresentação do movimento Anistia Internacional no portal português:

O que é a Amnistia Internacional24

A Amnistia Internacional é um movimento global de 3,2 milhões de membros, apoiantes e activis-
tas em mais de 150 países e territórios que luta para pôr fim aos abusos dos Direitos Humanos.

A nossa Visão é um mundo em que cada pessoa goze de todos os direitos plasmados na Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos e outros padrões internacionais de Direitos Humanos. 

Aqui poderíamos identificar como premissa da Anistia Internacional que todo ser humano tem 
direitos.  

Somos independentes de qualquer Governo, ideologia política, interesse económico ou religião e 
somos financiados pelas quotas dos nossos associados e doações.

Somos um movimento de activistas com diferentes graus de envolvimento: ou como membros ou 
como apoiantes.

Aqui poderíamos identificar outras premissas da Anistia Internacional relacionadas à independên-
cia ideológica, econômica e religiosa, e também à natureza de suas fontes de recursos.  

A Amnistia Internacional é um movimento que congrega pessoas de todo o mundo que se en-
volvem em campanhas para que os Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos sejam 
respeitados e protegidos.

Acreditamos que os abusos de direitos humanos em qualquer lado são problema de todos.

Assim, indignados com os abusos de direitos humanos mas inspirados pela esperança de um mun-
do melhor, trabalhamos para melhorar a vida das pessoas através de campanhas e de solidarie-
dade internacional.

A nossa Missão é investigar e agir de modo a prevenir e a pôr fim a abusos de Direitos Humanos 
e exigir justiça para aqueles cujos direitos tenham sido violados.

Os nossos membros e apoiantes exercem a sua pressão junto de governos, de entidades políticas, 
empresas e grupos intergovernamentais.

Os activistas agem pelos vários temas dos Direitos Humanos mobilizando a pressão pública atra-
vés de manifestações de rua, vigílias, lobby directo e, entre outras, através de campanhas on-line 
e off-line.

Texto de Apoio ao Educador
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Esta é a apresentação da Anistia Internacional em seu portal brasileiro:25 

Quem Somos

A Anistia Internacional é um movimento global com mais de 7 milhões de apoiadores, que realiza 
ações e campanhas para que os direitos humanos internacionalmente reconhecidos sejam respei-
tados e protegidos. Está presente em mais de 150 países. Todos os dias, alguém, em algum lugar 
do mundo, recebe apoio da Anistia Internacional.

O compromisso da Anistia Internacional é com a justiça, a igualdade e a liberdade.

Aqui a Anistia Internacional declara valores essenciais que norteiam suas ações: justiça, igualdade 
e liberdade.  

A organização é independente de qualquer governo, ideologia política, interesse econômico ou 
religião. É financeiramente autônoma. Suas atividades são financiadas principalmente por mem-
bros e apoiadores, além de doações públicas.

Qualquer cidadão do mundo pode se tornar membro da Anistia Internacional e ajudar a fazer uma 
diferença real no mundo. O trabalho de pesquisa desenvolvido permite a descoberta de fatos e 
leva à demanda por mudanças. Sua atuação visa mobilizar e pressionar governos, grupos armados 
e empresas para promover e proteger os direitos humanos.

Para a Anistia Internacional, quando o direito de uma pessoa é violado, o de todas as outras está 
em risco.
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Estas palavras têm origens comuns, e todas elas nos levam, de algum modo, a pensar em algo 
feito no presente com intenção de produzir efeitos no futuro:

Premissa vem do latim PRAEMISSUS, “enviado antecipadamente”, que combina as palavras PRAE, 
“antes, adiante, à frente”, e MISSUS, particípio passado de MITTERE, “mandar, enviar”. Uma pre-
missa é um fato inicial a partir do qual se inicia um raciocínio, um estudo, um projeto, um plano.

Promessa vem do latim PROMISSUS, "enviado antes", que combina as palavras PRO, “antes”, e 
também MISSUS, e indica algo que se afirma antes de ir-se ou enviar algo.

Missão vem do latim MISSIO, que é "o ato de enviar", e indica o que alguém se propõe a fazer, o 
seu propósito.   

Outras palavras com origem semelhante são míssil, emissão, mensagem, remetente e comissão. 

Qual a diferença entre Premissa, Risco e Restrição?

Ninguém pode basear um bom planejamento em restrições nem em riscos: é preciso tomar como 
ponto de partida algumas premissas (que devem ser coerentes com visão, missão e valores), de-
pois avaliar quais são os riscos envolvidos e prever as ações correspondentes.

Quando se estuda planejamento, o exemplo de planejamento de uma “festa ao ar livre” já se 
tornou clássico para ajudar a entender os conceitos de premissas, riscos e restrições e as relações 
que existem entre essas três coisas. 

• Premissa: Não vai chover no dia da festa.

 Parte-se do princípio de que o tempo vai estar bom, e conta-se com essa condição 
meteorológica favorável. Isto é uma PREMISSA. (Observe que isso não depende de 
quem planeja nem de quem executa. Não se tem controle sobre uma premissa, em-
bora seja possível, é claro, escolher fazer a festa numa região e num período em que 
a probabilidade de chuva seja menor. Mesmo assim, continua sendo impossível con-
trolar as condições do tempo!).

• Risco: Chover durante a festa.

 Apesar de todas as precauções eventualmente tomadas, pode ser que chova no dia da 
festa. Isto é um RISCO.

• Restrição: Fazer a festa em local coberto.

 Se um risco existe, é preciso imaginar um plano de ação que envolva alternativas. O 
que vamos fazer, se o risco se confirmar? É preciso pensar em uma resposta para o 
caso de o risco virar realidade. Isto é uma RESTRIÇÃO. Instalar uma cobertura para o 
local da festa seria uma resposta ao risco de chuva. Seria uma restrição, uma limita-
ção imposta à execução do projeto de fazer uma festa ao ar livre. 

Anexo 1 - Missões, premissas e promessas

Atividade: Leitura individual
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 Observe que uma restrição (resposta a um risco) depende de quem planeja e/ou exe-
cuta. Não se tem controle sobre uma premissa, mas, no caso da restrição, a coisa 
muda de figura: pode-se prever o risco e fazer um plano de ação em resposta a ele.

Graças ao exemplo da festa ao ar livre, já temos as informações essenciais. Agora podemos orga-
nizá-las e ampliá-las para que fiquem bem claras as diferenças e relações entre premissas, riscos 
e restrições:

As premissas são hipóteses que consideramos verdadeiras, mas não podemos necessariamente 
comprovar, já que dependem de fatores externos. Em outras palavras, podemos dizer que as pre-
missas dependem do ambiente externo ao projeto que se quer tornar realidade. Para construir 
um prédio, por exemplo, ao calcular o tempo necessário, uma pessoa pode partir de premissas 
como estas: 100 operários trabalhando 8 horas por dia e todos os operários bem qualificados. 

Os riscos são eventos que podem alterar o que é estabelecido na premissa. No caso da premis-
sa 100 operários trabalhando 8 horas por dia, um risco evidente é escassez de operários para a 
construção do prédio no prazo previsto, porque é claro que pode acontecer que operários faltem, 
por razões as mais diversas. Isso certamente atrasaria a data prevista para a entrega do prédio 
pronto. Outro risco seria, por exemplo, falta de qualificação dos trabalhadores contratados.

As restrições são as ações para responder aos riscos. Uma restrição sempre envolve algo que a 
pessoa que planeja DEVE e PODE fazer para minimizar, eliminar ou compensar os riscos. 

Um exemplo esclarecedor: Missão, Visão e Valores da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, responsável por estabelecer os diversos padrões técnicos em vigor no país.  

Missão → A Missão diz o seu propósito, em que direção a ABNT atua. 

Prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de documentos normati-
vos, que permita a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva 
e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e 
tecnológico, proteção do meio ambiente e defesa do consumidor.

Visão → A Visão mostra como a ABNT espera ser (e ser vista) ao desempenhar sua Missão.  

Uma ABNT ágil que responda com eficiência às demandas do mercado e da sociedade, compro-
metida com o desenvolvimento brasileiro, de forma sustentável, nas dimensões econômica, social 
e ambiental.

Premissas → As Premissas são os pontos de partida para que a visão da ABNT se concretize; a 
partir destas premissas é que se inicia um raciocínio, um projeto, um estudo.

• Ser o Foro Nacional de Normalização, previsto no Sistema Brasileiro de Normalização 
(SBN), no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial (Sinmetro);

• Ter compromisso com as diretrizes estratégicas do Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

• Ser o representante do Brasil nos foros sub-regionais, regionais e internacionais de 
normalização;
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• Reconhecer como organismos internacionais de normalização a International Organi-
zation for Standardization (ISO), International Eletrotechnical Comission (IEC) e Inter-
national Telecommunications Union (ITU), e como organizações internacionais com 
atividades de normalização o CODEX ALIMENTARIUS, Bureau Internationale de Poids 
e Mesures (BIPM), Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML), International 
Accreditadion Forum (IAF) e International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);

• Ser signatário do Código de Boas Práticas de Normalização da Organização Mundial 
do Comércio (OMC);

• Ser entidade não governamental, sem fins lucrativos e de utilidade pública, como 
agente privado de políticas públicas.

Valores → Os valores são os princípios da ABNT, seu modo de agir, o que deve pautar as ações e 
guiar as decisões.

• Atuar de forma isenta e ética, garantindo ampla participação da sociedade brasileira 
em suas áreas de atuação;

• Implementar um modelo de gestão que contemple os princípios da governança cor-
porativa, comprometida com a proteção da reputação, da imagem e do patrimônio da 
Associação e de seus associados;

• Contribuir para a integração e para a inserção do Brasil no cenário internacional;

• Zelar pelas marcas da ABNT e pela propriedade intelectual de seus produtos;

• Buscar a autossustentação financeira, com base nas suas atividades-fim, desenvolven-
do produtos e serviços e formas de captação de recursos;

• Orientar sua atuação de acordo com as políticas governamentais de desenvolvimento;

• Acompanhar e contribuir para o avanço do estado da arte nas suas áreas de atuação.

Com exceção dos comentários, as demais informações foram extraídas do portal da ABNT.26

Anote abaixo cinco coisas que você leu no texto e que considera essenciais para entender o que 
são Premissas:
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Em casa: As premissas e os valores por trás da visão e da missão

Abaixo você encontra 10 exemplos de declarações de Visão e/ou Missão. Sua tarefa é procurar 
identificar, nessas declarações, as indicações de PREMISSAS e VALORES. Marque as Premissas 
com P e os Valores com V. O quadro a seguir pode ser útil para esclarecer dúvidas.

Missão é a declaração de propósito, o credo pessoal, a filosofia de vida.

Visão é a projeção de si mesmo num modo de vida coerente com sua identidade, seus sonhos e 
valores pessoais. 

Premissas são os pontos de partida para que a visão se realize, a missão se cumpra, um projeto dê 
certo. Fazem parte da realidade em que se planeja e onde se vai agir. A partir das premissas é que 
se identificam os riscos e as restrições a levar em conta. (Alguns exemplos de premissas: “Todas 
as crianças têm direitos.” “O tempo vai estar bom.” “Inflação igual a zero.” “Viver com os pais.” 
“Resultados excelentes na escola.”)  

Valores são os princípios que pautam as ações e guiam as decisões. (Alguns exemplos de valores: 
“satisfação do cliente”, “não violência”, “respeito ao meio ambiente”, “igualdade”, “liberdade de 
expressão”, “solidariedade”, “respeito aos mais velhos”.)

• Minha missão é alegrar crianças através de risadas, amor, afeto e das músicas em hos-
pitais públicos e orfanatos. (Sandra Arruda)

• Ter compaixão e misericórdia pelos moribundos. (Madre Teresa de Calcutá)

• Amizade – Viver e dar sempre o melhor a meus amigos.

 Qualidade – Buscar a qualidade em todas as minhas atividades.

 Amor – Distribuir amor a quem dele precisar.

 Deus – Ser fiel a suas leis e ensinamentos. (André Silva)

• Amar a todos, como se não houvesse amanhã. 

 Ser um elo de amor e afeto entre as pessoas à minha volta. 

 Estimular o perdão e a benevolência. (Gabriel Ferreira)

• Fazer uma diferença impactante e positiva nos resultados das pessoas e organizações. 
(Rodrigo Cardoso)

• Ser uma pessoa de caráter, amiga e fiel. Ajudar a todos aqueles que precisarem de 
cuidados médicos ou de orientação em sua saúde. Salvar vidas por meio da medicina, 
de palavras, de ações. Lutar por um mundo mais saudável, compartilhando meus co-
nhecimentos com aqueles que precisam. (Jocilaine de Almeida)

• Ajudar outras pessoas a serem mais produtivas em suas vidas. Viver sempre por meus 
sonhos e meus relacionamentos de forma a deixar minha marca no mundo. Ajudar 
jovens de idade ou reciclados a descobrirem o sucesso que já têm. Deus é meu guia 
nessa jornada. (Christian Barbosa)

As sete declarações acima foram extraídas do livro A tríade do tempo.27

Anexo 2
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• A nossa Visão é um mundo em que cada pessoa goze de todos os direitos plasma-
dos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros padrões internacionais 
de Direitos Humanos. Somos independentes de qualquer Governo, ideologia política, 
interesse económico ou religião e somos financiados pelas quotas dos nossos associa-
dos e doações. (...) A Amnistia Internacional é um movimento que congrega pessoas 
de todo o mundo que se envolvem em campanhas para que os Direitos Humanos (...) 
sejam respeitados e protegidos.24

• A nossa Missão é investigar e agir de modo a prevenir e a pôr fim a abusos de Direitos 
Humanos e exigir justiça para aqueles cujos direitos tenham sido violados.24

• O Greenpeace é uma organização global e independente que atua para defender o 
ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e compor-
tamentos. Investigando, expondo e confrontando crimes ambientais, desafiamos os 
tomadores de decisão a reverem suas posições e adotarem novos conceitos. Também 
defendemos soluções economicamente viáveis e socialmente justas, que ofereçam 
esperança para esta e para as futuras gerações.

 (...) A independência econômica do Greenpeace garante transparência, liberdade de 
posicionamento e expressão, permitindo que assuma riscos e confronte alvos e com-
prometendo-se exclusivamente com os indivíduos e com a sociedade civil. 

 (...) A não violência é requisito fundamental em todas as atividades que o Greenpeace 
promove. Ela está embutida em ações, palavras e na forma de atuação em geral – seja 
com governantes, empresários, outras instituições ou com a população.28
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Primeiro momento: Comparação e discussão em grupo dos resultados da tarefa realizada em 
casa (As premissas e os valores por trás da visão e da missão).

Segundo momento: Com ajuda dos colegas do grupo, procure identificar em sua representação 
de Visão de Futuro (trabalho realizado em casa). 

Atividade em Grupo: Identificação de premissas, riscos e restrições

Anexo 3
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Retomando um famoso episódio da saga exemplar do herói mítico Ulisses, esta aula pretende 
esclarecer e explorar uma das etapas do Plano de Ação: os objetivos, que derivam diretamen-
te das premissas, e constituem uma etapa essencial para o estabelecimento de metas em um 
Projeto de Vida. 

AULA 13 e 14: MEUS OBJETIVOS ESTÃO  
DEFINIDOS. E AGORA?  

25
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• Compreender a noção de “objetivos” no contexto de um Plano de Ação e sua correlação 
com as demais etapas do Projeto de Vida exploradas até o momento das aulas;

• Estruturar, no contexto do Projeto de Vida pessoal, os objetivos a serem perseguidos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Um ciclope no 
caminho de Ítaca.

Leitura da narrativa do Canto IX da Odisseia 
de Homero, seguida pela sua discussão com 
foco especial na noção de “objetivos”.

45 minutos

Atividade: Plano de Ação: 
Meus objetivos.

Formulação da etapa “objetivos” da estru-
tura do Projeto de Vida pessoal de cada 
estudante.

40 minutos

Avaliação. Comentário do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Compreender o conceito de “objetivos “na estrutura de um Plano de Ação e sua cor-
relação com as demais etapas de um Projeto de Vida, desenvolvidas até o momento 
no curso, a partir da reflexão sobre o argumento do Canto IX da Odisseia de Homero.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Um ciclope no caminho de Ítaca

Objetivo
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A leitura da narrativa do Canto IX da Odisseia pode ser feita sem interrupção pelo educador, de 
modo que os estudantes se atenham à sequência e à dinâmica do enredo. Uma vez feita a leitura, 
pode-se passar à discussão, tendo em vista a localização dos objetivos de Ulisses no contexto 
do episódio abordado. Naturalmente, não é esperado que os estudantes “acertem” logo nas pri-
meiras colocações. O importante é que, com base nas aulas anteriores, ancoradas nas noções de 
visão, missão e premissas - aspectos já assinalados nas aulas anteriores, tal como se mostram na 
Odisseia – os estudantes deduzam ou intuam os objetivos implícitos nas atitudes do herói.

Na versão integral da obra, os objetivos aparecem, sem dúvida, com maiores detalhes, desde a 
deliberação de Ulisses sobre quais os amigos o auxiliariam – e como o fariam – no combate ao 
ciclope até a saída triunfal da caverna. Para os objetivos deste estudo, contudo, a apresentação 
resumida do conjunto de ações, numa relação de causa e efeito, será suficiente.

Em um Plano de Ação, os objetivos têm a função básica de conduzir às metas. Mesmo que estas 
estejam distantes, é a partir do lugar e das condições atuais que se estabelecem os objetivos. A 
cada meta alcançada, há a aproximação com o objetivo. Alguns objetivos nos ajudam em maior, 
outros em menor grau, mas sempre como um percurso indispensável para o que se quer atingir.

No contexto da prisão na caverna do ciclope, os objetivos de Ulisses podem ser esquematizados 
assim:

Objetivos Meta Ações necessárias Quando/Em quanto tempo

Assegurar a 
minha vida 
e a de meus 
amigos.

Furar o olho 
do ciclope.

- Embriagar o ciclope com 
vinho;

- Preparar o toro de oliveira 
no fogo;

- Juntar minha força e a de 
meus amigos no manejo da 
arma e perfurar o olho do 
inimigo.

- Quando o ciclope fizer a 
primeira refeição, ao retor-
nar à caverna;

- Quando o ciclope estiver 
embriagado;

- Tão logo o toro de oliveira 
esteja fumegando.

Retomar 
minha 
viagem à 
Ítaca.

Sair da 
caverna e 
reencontrar 
o navio e a 
tripulação.

- Amarrar os carneiros, três a 
três, com vime flexível e pren-
der cada amigo sob o carneiro 
do meio;

-Utilizar-me do carneiro 
maior, me colocar debaixo 
dele, agarrando-me firme-
mente em seu pelo;

- Aguardar o momento em 
que o ciclope vai pastorear o 
rebanho;

- Sair da caverna oculto nos 
carneiros;

- Enquanto o ciclope faz vigí-
lia na entrada, aguardando a 
nossa passagem;

- Assim que os demais 
companheiros estiverem 
devidamente ocultos sob os 
carneiros;

- Ao raiar do dia seguinte;

- Quando o ciclope der passa-
gem aos animais, liberando-
-os para o passeio ao ar livre.

Desenvolvimento



100 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
2º ANO DO ENSINO MÉDIO

Nota-se, na esquematização acima, que os objetivos descrevem o que se quer atingir. Entre eles 
e as metas, estão as ações detalhadas, e por isso os objetivos devem ser claros, descritos com a 
maior precisão possível, exequíveis e passíveis de avaliação concreta ao final de um período. De-
vem também estar sintonizados às premissas, pois elas são elas as condições sem as quais a visão 
não se cumpre.

É dos objetivos que surgem as metas. Não existem metas por si mesmas. Ser aprovado no vesti-
bular, por exemplo, não é um objetivo, mas uma meta; e só será realmente uma meta se estiver 
brotado do objetivo que, para ser atingido, pressupõe a aprovação no vestibular – por exemplo, o 
objetivo de tornar-se um filósofo.

Das ações detalhadas, nascem aquelas que são prioritárias. Esse aspecto não será tratado aqui, 
devendo ser especificado nos próximos estudos. Assim, os objetivos poderão ser ajustados a es-
ses novos conceitos, à medida que forem assimilados pelos estudantes no processo de elaboração 
de seus projetos de vida.

        

• Estruturar, no contexto do Projeto de Vida pessoal, os objetivos a serem perseguidos.

Chegou a hora de os estudantes estruturarem os objetivos do Projeto de Vida. No quadro da ativi-
dade “Plano de Ação: meus objetivos” (Anexo 2), não aparece espaço para as metas, uma vez que 
este tema será aprofundado nos próximos estudos.

Assim, a partir das informações que os estudantes devem possuir sobre a visão, a missão e as 
premissas do seu Projeto de Vida, eles apresentam condições de estabelecer e estruturar seus 
objetivos. Para tanto, deverão observar os seguintes aspectos:

- Para estabelecer um objetivo, é preciso considerar o lugar e as condições presentes da vida. 
Esta será a perspectiva através da qual o futuro poderá ser vislumbrado, assim os jovens podem 
calcular os esforços necessários e as etapas a serem percorridas.

- Clareza é fundamental. Um recurso bastante interessante para saber se algo está claro é mos-
trá-lo para outras pessoas. Se elas entenderem o projeto a partir do pretendido – em suma, se 
entenderem “o quê”, “como”, “quando” e “em quanto tempo” – significa que o plano possui um 
grau de clareza satisfatório.

- Os objetivos são exequíveis? Não importa a quão desafiadora e distante a meta pareça. O que 
importa é traçar caminhos realmente possíveis de serem percorridos, ao estabelecer para isso 
ações concretas.

- Importa muito estabelecer prazos. Além de garantir um começo para a execução do plano, é um 
quesito fundamental para avaliar o próprio progresso.

Atividade: Plano de Ação: meus objetivos

Objetivo

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes compreendem o conceito de “objetivo” e se são capazes de relacioná-
-lo a outros conceitos do Projeto de Vida já trabalhados em sala. Além disso, importa observar a 
maneira como se apropriam desses instrumentos, ao serem capazes de mobilizá-los em função 
de seu Plano de Ação pessoal.

Em casa 

(Copiar tarefa de casa na lousa da sala de aula para os estudantes.)

1. Reúna-se com seus familiares e apresente a eles os objetivos do seu Projeto de Vida. Conver-
sem sobre isso e, ao final, redija um pequeno texto sobre a experiência, considerando:

- Eles entenderam “o quê” e “o como” do que você pretende fazer?

- Os prazos parecem razoáveis para seus familiares? 

- Eles têm condições de ajudar você a administrar seus objetivos? Como? Qual será a 
parte mais desafiadora do processo? Por quê?

Respostas e comentários 

Em casa: 

A intenção dessa atividade é aproximar estudantes e familiares na elaboração do Projeto de Vida 
de cada um, pode-se com isso observar o grau de apoio e incentivo que cada estudante conta em 
casa, tendo em vista as exigências e desafios específicos de cada projeto, e como ele é percebido 
uma vez confrontado com a realidade familiar.

Vida é questão e parâmetro29 

Sempre que falo em vida, me vem à cabeça o meu acidente em Vitória/ES, em 1998, que me cus-
tou a perna direita. Lembro de tudo como se fosse um filme. A fase inicial foi, sem dúvida, a mais 
dolorosa. Primeiro, a luta pela vida, semi-inconsciente, tentando vislumbrar se eu sairia daquela, 
e, se conseguisse, como viveria dali por diante. Eu era um atleta olímpico tendo de começar a 
pensar como seria a vida de um deficiente físico. Valeria a pena viver? Qual seria a aceitação da 
família? Qual minha relação com o esporte? Será que nunca mais competiria? Será que viraria 
treinador ou abandonaria tudo? No meu caso, o acidente adquiriu uma notoriedade tão grande, 
e deixou minha vida íntima tão exposta, que tive apenas dois caminhos: sentir-me fragilizado e 
tentar fugir da realidade ou assumir aquela nova condição. 

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador
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Menos de quatro meses após o acidente ocorreu uma regata tradicional do meu clube, o Rio 
“Sailing” Yacht Club, em Niterói, em homenagem ao meu avô Preben Schmidt. Tecnicamente, ela 
não tinha grande importância, era apenas uma confraternização, uma prova festiva para reunir 
os amigos. No entanto, para mim, parecia as Olimpíadas. Meu irmão Torben insistiu para que eu 
fosse velejar, para superar o trauma. Ele comprou um barco de 1933, de madeira. Se eu ficasse em 
último lugar na regata, a culpa ia ser do barco, e não minha. Renata, minha mulher, e outros dois 
velejadores foram comigo. Na categoria dos barcos antigos, nós fomos os vencedores. 

Sempre fui muito competitivo. No colégio, fui goleiro de handebol e de futebol. Já fiz atletismo, 
boxe, vôlei, tênis, tiro e badminton. Adorava acabar minha velejada e dar uma corrida de 5 a 10 
quilômetros. Sinto muita falta disso. Por sorte, posso fazer meu esporte predileto, que é a vela. 
Voltei a velejar em alto nível e conquistei vários títulos na supercompetitiva classe Star, como o 
bicampeonato sul-americano e o terceiro lugar no Mundial de 2009. 

Nos primeiros dias, ainda no hospital, eu não tinha noção de quais seriam minhas limitações. 
Minha perna esquerda, por exemplo, tinha um corte profundo na coxa. Eu havia perdido a sensi-
bilidade nessa perna. Nos primeiros dias, não sentia nada. Depois, comecei a mexer os dedos, em 
seguida o pé, para bem depois começar a mexer a perna. Eu achava que ia ficar em uma cadeira 
de rodas e me perguntava se valeria a pena viver daquele jeito. Mas a resposta era sempre sim. 
Se eu conseguisse ficar numa cadeira de rodas na beira do meu clube em Niterói, de frente para 
o mar, respirando ar puro debaixo de uma árvore, vendo um filho meu crescer saindo de barco ali 
na frente, já valeria a pena. E meu grau de conforto foi aumentando.

Da cadeira de rodas, fui para o andador. Do andador, para a muleta. Depois, fui para a prótese, e 
recuei por falta de tempo. Hoje, com minhas muletas, faço praticamente tudo o que fazia antes. 
Criei um parâmetro de conforto de vida tão baixo, e aceitei que esse parâmetro seria bom o sufi-
ciente, que tudo o que veio depois foi considerado uma conquista. 

Em 1996, cheguei ao Brasil com todo o gás após a conquista da medalha de bronze no Tornado 
nas Olimpíadas de Atlanta (1996). Foi quando eu e meus irmãos Torben e Axel e também o veleja-
dor e amigo Marcelo Ferreira criamos o Projeto Grael, um sonho realizado por onde já passaram 
mais de 10 mil jovens. Hoje, muitos estão no mercado de trabalho ou competindo em posição de 
igualdade com qualquer competidor. Na época, com meu ritmo de competição em alto nível, não 
imaginava que em dois anos minha vida mudaria completamente. Mas, com o passar do tempo, 
aprendi a me adaptar à nova vida e a dar valor a tudo o que ela me proporciona. O maior trunfo foi 
ter superado o meu próprio preconceito contra a condição de ser um deficiente. E posso afirmar 
que sou mais feliz hoje. A vida é uma questão de parâmetros. E sempre repito: nunca desista dos 
seus sonhos, pois o homem que não sonha não vive, apenas sobrevive.
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Odisseia de Homero – editora Cultrix

Dependendo da tradução, Ulisses aparece como Odisseu – é 
o caso da edição aqui sugerida. Na verdade, este é o nome 
do herói, no original grego – de onde deriva o título da obra, 
“Odisseia”. Ocorre que, tendo conquistado os domínios da 
Grécia, se apropriando da cultura deste país e absorvendo 
a sua vasta mitologia, o Império Romano reformulou alguns 
conceitos, nomes e terminologias, resultando na renomeação 
de quase todas as personagens míticas gregas. Dessa forma 
é que “Odisseu” se tornou “Ulisses” na versão latina. Embora 
seja com este nome que o herói se tornou amplamente conhe-
cido no Ocidente, nos últimos anos, devido a novas traduções 
diretamente do original grego e à preocupação dos estudiosos 
em se manterem fiéis à fonte primeira, o nome “Odisseu” tem 
ressurgido com força nas versões mais recentes desse clássico 
de Homero no Brasil.

O risco do bordado, de Autran Dourado – editora Rocco30

O romance O risco do bordado vem percorrendo o caminho 
típico de um clássico contemporâneo, alcançando um notável 
sucesso de público e crítica, suscitando inúmeras teses univer-
sitárias e sendo adotado como leitura curricular. Ambientado 
na cidade fictícia Duas Pontes, é uma viagem ao passado do 
escritor João da Fonseca Ribeiro, que voltando ao cenário de 
sua infância, monta uma espécie de quebra-cabeças entre o 
vivido e o imaginado, completando e expandindo fragmentos 
de memória que são a narrativa de sua infância e adolescên-
cia. Como num típico romance de formação, em que o prin-
cipal interesse está no crescimento e desenvolvimento do 
protagonista, o leitor vai sabendo, aos poucos, como João se 
tornou o que é, sua dura trajetória na descoberta da sexuali-
dade, da amizade, da traição e, também, da literatura.

Na Estante

Vale a pena LER

26

27
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Ulisses não escolheu ir à Guerra de Troia. Muito pelo contrário. Ao ser convocado a pegar em 
armas, fingiu-se de louco para ser dispensado. Porém o seu ardil foi descoberto e não restou al-
ternativa senão combater em nome de seu povo.

Contudo, não tendo escolha, Ulisses tinha uma visão: voltar inteiro para casa e continuar a ser rei 
em sua terra, ao lado da esposa e do filho. É uma longa história, com inúmeras peripécias, e a saga 
só se conclui ao final de vinte anos do herói longe de casa.

Plano de Ação é o que não falta nessa grande aventura. Pudera: a fama de Ulisses se deve justa-
mente à sua capacidade prodigiosa de arquitetar, minuciosamente, as suas ações. Pode-se dizer, 
aliás, que, a cada nova descoberta de Ulisses, a cada encontro com reis, rainhas, princesas, feiti-
ceiras, ninfas e outras criaturas fantásticas, o que o leitor acompanha durante a leitura é a recria-
ção e o aperfeiçoamento desse plano, conforme as orientações que o herói vai recebendo pelo 
caminho. Alguns episódios são exemplares nesse sentido, pois se reconhece seu Plano de Ação 
articulado por inteiro. Sem dúvida, o episódio de número 9 – ou Canto IX, como é mais conhecido 
– é um dos exemplos mais perfeitos disso. Então, vale a pena repassá-lo aqui. 

Após enfrentar dez dias de intensa tempestade em alto mar, Ulisses e seus companheiros anco-
ram em uma ilha sinistra, habitada pelos famosos ciclopes, gigantes monstruosos com apenas 
um olho no meio da testa. Disposto a conhecer esses estranhos habitantes e com esperanças de 
poder contar com o auxílio deles, o herói, acompanhado de doze companheiros, segue rumo à 
caverna de uma daquelas criaturas. A “casa” também era muito sinistra: além de ser uma caverna 
enorme e escura, era cheia de cabritos e cordeiros que o gigante criava para alimentar-se. Mas, 
na hora da chegada dos aventureiros, o monstro não está em casa e eles aproveitam para comer 
um pouco dos muitos queijos que ali havia.

Finalmente o ciclope chega, com um enorme feixe de lenha para cozinhar. Entra na caverna e 
fecha a entrada com uma pedra tão enorme que homem nenhum teria força para movê-la do 
lugar. Estavam todos, portanto, literalmente em um beco sem saída. Ao acender o fogo, o gigante 
finalmente nota a presença dos forasteiros e, com cara de poucos amigos, pergunta o que fazem 
ali. Ulisses então conta um pouco das desventuras sofridas recentemente e suplica por abrigo e 
outros auxílios, em nome dos deuses. Nem um pouco comovido com a história, o ciclope, que se 
chama Polifemo, pergunta onde foi que eles ancoraram seus navios. Ulisses, claro, não era bobo, 
e não entregou o seu tesouro para o inimigo. Mentiu. Disse que tudo o que possuía fora destruído 
pelo mar. O ciclope se cala por um instante, e o que se segue é tão tenebrosamente cinematográ-
fico que vale a pena ler como Homero descreveu essa que é uma das cenas de maior impacto de 
todo o livro. Prepare o estômago:

“Pôs-se de pé de um salto, estendeu as mãos sobre meus companheiros e, agarrando dois duma 
vez, como se fossem cachorrinhos, esmagou-os de encontro ao solo; os miolos escorreram pelo 
chão, umedecendo a terra. Ele os picou membro a membro, preparando a refeição, comeu, como 
um leão montês, as vísceras, as carnes e os ossos medulosos, sem deixar resto. Nós outros, em 
pranto, erguemos as mãos para Zeus, ao vermos aquela crueldade, com o coração entregue ao 
desespero. O ciclope, depois de fartar de carne humana seu estomago imenso e beber leite puro 
por cima, deitou-se na caverna, de comprido, entre os carneiros”.31 

Atividade: Um ciclope no caminho de Ítaca

Anexo 1
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Uma vez adormecido o inimigo, seria um bom momento para matá-lo. Certo? Errado. Se o ciclope 
fosse morto, quem poderia remover a enorme pedra da entrada? Imagine então o esforço de 
Ulisses em controlar sua fúria e desejo de vingança, tendo assistido à cena acima!

Manhã seguinte, Polifemo acorda e abate mais dois amigos de Ulisses e os devora. O monstro 
conduz o rebanho para fora da caverna, sai em seguida assoviando e fecha a entrada novamente 
com a pedra. Mais uma vez, o beco é sem saída. Mas, enquanto o inimigo não retorna, Ulisses se 
põe a matutar sobre como ir à desforra e debandar dali. Quando o ciclope retorna, a vingança já 
está cuidadosamente concebida.

Ao voltar, Polifemo guia o rebanho para dentro da caverna, entra na casa e fecha a entrada com a 
pedra. Mata mais dois companheiros de Ulisses e janta-os. Nesse momento, com um autocontro-
le admirável, enquanto o ciclope mastiga seus amigos, o herói tira do alforje uma garrafa de vinho 
e oferece-a ao inimigo. Ele toma grandes doses da bebida e embriaga-se até dormir. A cena que 
se segue a isso também é digna de ser narrada apenas por Homero:

“Da goela escapava-lhe vinho e bocados de carne humana, que ele arrotava, bêbado. Enfiei então 
o toro no borralho abundante, para aquecê-lo; dirigi palavras de acoroçoamento a cada um de 
meus companheiros, para que nenhum recuasse amedrontado. Quando, enfim, o toro de oliveira 
estava a ponto de inflamar-se, brilhando terrivelmente, apesar de verde, tirei-o do fogo e trouxe-o 
para perto. Os camaradas rodearam-me; um deus lhes inspirava uma grande coragem. Ergueram 
o toro de oliveira de ponta aguçada e cravaram-no no olho do Ciclope enquanto eu, pesando de 
cima, o fazia girar; era como um homem furando uma prancha de navio com um trado, enquanto 
outros, por baixo, fazem este girar numa correia, cujas pontas seguram, e o trado volteia sempre, 
firme no lugar. Foi assim que agarramos o toro aguçado ao fogo e o fizemos girar em seu olho. O 
sangue escorria em volta do toro ardente. Queimava inteiramente as pálpebras e as sobrancelhas 
o vapor exalado da pupila a arder, cujas raízes frigiam na chama. Quando um ferreiro mergulha na 
água fria da têmpera, que é donde vem a força do ferro, um machado grande ou uma acha-de-
-armas, esta chia forte; silvava assim o seu olho em volta do toro de oliveira. O Ciclope soltou um 
urro terrível; a rocha reboou em redor; nós, apavorados, recuamos, enquanto ele arrancava do 
olho o toro ensanguentado; lançou-o de si, em seguida, agitando os braços”.31

Vingança feita, resta ainda sair daquele antro. Polifemo remove a pedra da entrada e senta-se à 
porta, esperando o momento em que os inimigos tentarão escapar. Mais uma vez, porém, Ulisses 
já havia arquitetado um audacioso plano. Havia grandes carneiros na caverna, então o herói amar-
rou-os, de três em três, com vime flexível extraído da própria cama do ciclope. Sob o carneiro 
do meio, prendeu um dos companheiros sobreviventes, de modo que os dois carneiros do lado 
protegiam o homem escondido. Fez o mesmo procedimento para cada um dos demais amigos. E 
como não tinha quem amarrasse ao próprio Ulisses, eis o que se deu: “quanto a mim, restava um 
carneiro, incomparavelmente o melhor de todo o rebanho; abracei-me a seus flanco, encolhi-me 
sob o seu veloso ventre e ali fiquei, com coragem no peito, agarrado com as mãos aos flocos pro-
digiosos e colado vigorosamente”.31 

Desse modo é que finalmente conseguem escapar das garras do ciclope e retornar para seus bar-
cos, sempre rumo a Ítaca!
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Ulisses tinha uma visão, que, como se sabe, é anterior ao encontro com Polifemo: sua visão era 
regressar aos braços da esposa e do filho. Estabelecido isso, havia uma missão: ser excelente no 
contato com os homens e outros seres encontrados no caminho, aprendendo com eles as ações 
necessárias e a rota de retorno a Ítaca. Assim, precisou se esmerar com astúcia e malícia, como 
vimos no episódio acima, e isso fez dele um homem que despertou grande simpatia dos deuses. 
Tendo uma missão, o herói precisava de algumas premissas, especialmente nesse Canto IX, que 
podem ser resumidas assim: manter-se sereno e ponderado, mesmo em situações desespera-
doras, para pensar a melhor maneira de pôr em prática ora a força física ora a astúcia diante do 
inimigo ou em situações adversas. Postas as premissas, vem o próximo passo do Plano de Ação de 
Ulisses: definir os objetivos – que, aliás, é o tema específico desta aula.

Sendo assim... Você seria capaz de identificar, no contexto do episódio do ciclope, quais foram 
os objetivos de Ulisses? Durante toda a Odisseia, há inúmeros objetivos, mas quais são os que 
aparecem especificamente nesse Canto IX? 

Discuta essas considerações com o educador e com os colegas.
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É comum as pessoas falarem no dia a dia: “No momento, meu objetivo é passar no Vestibular”. 
Não há nada de errado com essa frase e ela expressa muito bem uma situação real da vida de 
quem está falando. Mas, quando falamos em Projeto de Vida, os conceitos devem ser minuciosos 
e claros, pois não devem gerar dúvidas na hora da sua execução ou da sua avaliação de um Plano 
de Ação. Sendo assim, em um Projeto de Vida, passar no vestibular não é um objetivo, mas uma 
meta. O objetivo mesmo é a graduação específica – tornar-se um cientista, por exemplo – e o 
vestibular é, portanto, uma meta a ser atingida para que o objetivo seja realizado.

O objetivo de Ulisses era chegar a ítaca, conforme vimos na aula passada, assim, algumas das 
metas se resumem a: Vencer o ciclope e sair da caverna. Para isso, foi necessário tomar algumas 
ações que são prioridades, que no seu caso eram ditadas pelas circunstâncias: 

• Assegurar a sua vida e a de seus amigos. Isso implicava ter a selvageria do ciclope, e 
a maneira mais adequada que ele encontrou para isso, foi cegar o monstro. Assim, 
cegar o ciclope passou a ser a sua meta, em relação a esse primeiro objetivo.

• Retomar sua viagem rumo à Ítaca. Dessa vez, o objetivo implicava na saída da caverna. Sair 
da caverna, portanto, tornou-se a sua meta, em vista do objetivo de retomar a viagem.

Certamente não lhe passou despercebido que, entre um objetivo e uma meta, existem inúmeras 
ações. O que é muito natural, pois especificar os objetivos significa precisamente estabelecer um 
conjunto de ações necessárias ao que se quer alcançar. “O quê?”, “Quando?”, “De que maneira?” 
e “Em quanto tempo?” são dados básicos para isso. E a maneira infalível de cumprir os objetivos 
é não perder de vista as suas premissas, pois elas são os princípios básicos que orientarão você.

Se for assim, vamos ao plano. Nesta aula, com a orientação do educador, você vai estruturar 
os seus objetivos. Conforme as ideias fiquem claras, preencha o quadro abaixo, conforme o seu 
Projeto de Vida. Na coluna destinada às ações, você deve listar as ações que se relacionam dire-
tamente aos seus objetivos, mas vale notar que haverá uma aula específica sobre as ações e seus 
desdobramentos enquanto metas – ou seja, como desdobramentos dos objetivos.

Atividade: Plano de Ação: Meus Objetivos

Anexo 2
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Quantas vezes desistimos de nossos objetivos porque nos sentimos desmotivados? Às vezes, a 
desistência ocorre no meio do caminho por falta de recursos, de tempo ou outros obstáculos que 
nos parecem intransponíveis.

Nesta aula, trabalharemos com os estudantes a necessidade de serem traçadas metas factíveis 
e desafiadoras que os levem a alcançar os objetivos de maneira eficiente. O exercício da escrita 
das metas é trazido como meio de ordenar os pensamentos para orientar as ações. Para tanto, é 
importante que os estudantes resgatem os objetivos definidos em seu Plano de Ação e a partir daí 
definam metas e as apliquem em suas próprias vidas.

AULA 15 e 16: TENHO UM SONHO E UM PLANO. 
MAS AONDE QUERO CHEGAR?  

28
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• Compreender o desdobramento dos objetivos de longo, médio e curtos prazos no 
Plano de Ação;

• Aplicar metas conectadas aos objetivos do Plano;

• Estabelecer metas pessoais para o Projeto de Vida.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Os passos  
necessários para agir.

1º momento: Preenchimento de estrutura 
textual predefinida contendo as habilidades, 
a visão de futuro e os valores pessoais a fim 
de declarar a missão.

2º momento: Construção de um jogo de Ta-
buleiro para definição das metas e objetivos.

45 minutos

Atividade: Pisando firme – 
o que e quando fazer?

1º momento: Leitura e diálogo sobre o texto 
“Metas que fazem acontecer”, de Luciano 
Pacheco.

2º momento: Preenchimento de planilha 
com as metas pessoais, ações e prazos.

40 minutos

Avaliação. Comentário do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Estabelecer relações entre a missão e os objetivos;

• Conectar os objetivos de longo prazo aos objetivos de curto prazo (metas), elencando 
metas aplicáveis à própria vida.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Os passos necessários para agir

Objetivos
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A atividade “Os passos necessários para agir” traz como proposta a realização dos objetivos a par-
tir da missão. Trata-se de preparar o estudante para a execução de seu plano, iniciando a criação 
de um Programa de Ação. A aula está dividida em duas etapas:

1º Momento

Declarar a missão é decidir uma direção para o Projeto de Vida em um período de longo prazo. É 
a definição do que uma pessoa acredita ser a razão de sua vida pelos próximos cinco ou dez anos. 
Por se tratar de jovens, planejar cinco anos pode ser suficiente, pois durante esse período muitas 
mudanças se processam e os transformam, e assim, uma avaliação e redirecionamento do Projeto 
de Vida podem ser empreendidos. 

Nesta aula, é importante que os estudantes declarem sua missão. Para tanto, devem utilizar a 
estrutura textual predefinida com lacunas, presente no Anexo 1. As lacunas serão preenchidas 
com algumas das habilidades, a visão de futuro e os valores pessoais. Como exemplo para preen-
chimento dessa estrutura, sugerimos:

Minha missão é usar minha curiosidade, sensibilidade, facilidade em aprender e ensinar, para 
um contínuo aprofundamento dos estudos e conhecimentos científicos para haver melhora nas 
relações entre a natureza e os seres baseado no respeito, no comprometimento, na ética e na 
esperança.

É importante orientar os estudantes para o resgate de ideias definidas em aulas e cadernos an-
teriores. Ao final do preenchimento das lacunas é possível que cada estudante seja convidado a 
declarar suas missões, publicamente.

2º Momento

O esclarecimento dos objetivos possibilita aos estudantes visualizarem as metas para alcançar o 
que desejam. Para tanto, os estudantes devem resgatar os objetivos formados nas aulas anterio-
res – “Meus objetivos” - e fazer o tabuleiro ou mapa como um jogo que compartilhará posterior-
mente com o educador e os colegas. O importante é que os estudantes percebam que as metas 
derivam do objetivo e por isso devem se manter conectadas aos objetivos para realização da 
missão e visão de futuro. Há um exemplo do desenho do tabuleiro no Anexo 1.

Após a construção do tabuleiro, é indicado que os estudantes compartilhem suas criações e co-
mentem os resultados. O Anexo 1 traz pontos de Reflexão a cada atividade realizada que podem 
orientar as discussões que surgem durante e ao final de cada atividade.

     

Desenvolvimento
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• Detalhar metas pessoais, conectadas a um objetivo do Plano de Ação;

• Estimular a construção de metas factíveis e desafiadoras aos objetivos, limitando o 
prazo de cada uma.

1º Momento:

A leitura do texto “Metas que fazem acontecer” possibilita ampliar o diálogo e o debate sobre as 
metas compreendendo sua definição em uma situação prática (Anexo 2). Os estudantes podem 
ser estimulados a responder as perguntas trazidas no texto ‘O que eu realmente quero?’, ‘O que 
é preciso fazer para alcançar o que desejo?’, ‘O que é de fato importante fazer para eu alcançar 
meus objetivos?’ ‘Quando eu realizarei essa meta? ‘Quando eu concluirei essa meta?’.

2º Momento: 

Após a leitura e o diálogo, os estudantes são convidados a detalhar as metas fundadas na ativida-
de anterior, ao elaborarem, em um quadro, as ações necessárias para o cumprimento das metas 
e um prazo para as execuções de cada uma. 

Metas O que fazer? - Ação Quando fazer? - Prazo

Meta 1

Passar no vestibular 
(exemplo conectado 
ao objetivo de se 
tornar cientista)

Checar quais vestibulares prestar Até sexta-feira

Iniciar um programa de estudos Próxima semana

Analisar as matérias com maior peso 
para área escolhida No final de semana

Criar um cronograma de estudos No final de semana

Optamos neste momento em limitar a definição de metas apenas entre a especificação e a tem-
poralidade de sua execução. É importante manter este foco para uma boa descrição e clareza das 
metas. Nas próximas aulas, aprofundaremos as relações de organização das metas do Plano de 
Ação. Pode ocorrer ainda que os estudantes estabeleçam um maior número de metas do que o 

Atividade: Pisando firme – O que e quando fazer?

Objetivos

Desenvolvimento
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previsto na tabela expressa no Anexo 2. A orientação é que eles se mantenham motivados a espe-
cificar o maior número de metas necessárias para alcançar seu objetivo, mesmo que tenham que 
escrevê-las em uma folha a parte para anexar ao seu Plano de Ação. A falta de motivação pode 
denunciar um objetivo que não traz importantes desafios.

Recomenda-se ainda que o educador compartilhe com os estudantes a leitura da definição de 
metas do modelo SMART, conforme fragmento do texto de Christian Barbosa, extraído do livro 
Tríade do Tempo:

“Escrever uma meta é, na verdade, o processo de tornar consciente um determinado sonho ou 
desejo que acalentamos. Se elas não forem definidas corretamente, só servirão para enfeitar 
seu quadro de promessas de ano-novo. Existem algumas técnicas recomendadas para se es-
crever uma meta de forma concreta. O modelo adotado nesta metodologia é o do acróstico 
SMART (esperto em inglês), desenvolvido por Peter Drucker. Uma meta deve atender aos qua-
tros princípios [pessoal, escrita, possível e importante] (...) e estar escrita na forma SMART, que 
significa: eSpecífica – o quê?, Mensurável – quanto?, Alcançável – como?, Relevante – por quê? 
e Temporal – quando?27

 

Observar se os estudantes compreendem o conceito de metas e se são capazes de retomá-lo em 
seus Planos de Ação, a partir dos objetivos. Além disso, é importante que consigam escrever me-
tas factíveis e desafiadoras e conectadas aos objetivos, limitadas por prazos definidos. 

Específica – O que é exatamente a sua meta?

Uma meta deve ser definida de forma muito específica, a tal ponto que qualquer pessoa possa 
visualizá-la e entender exatamente o que você quer com ela. É como tirar uma fotografia do seu 
pensamento. Essa parte é a mais criativa do processo de definição de uma meta e é a responsável 
por delimitar os objetivos. (...)

Especificar significa detalhar ao máximo o que você deseja com a sua meta. É o poder da visua-
lização em ação e de saber exatamente quando ela estará concluída. As metas devem primeiro 
acontecer dentro de você, de forma que você as veja, ouça e sinta em detalhes para depois se 
tornarem realidade física. (...)

Veja este exemplo de desejo: “Falar inglês fluente.” O que significa falar inglês fluente?

Talvez seja cursar quatro anos de uma escola de idiomas, ou poder conversar com as pessoas na 
rua e escrever corretamente. Se não for específico, você não saberá se conseguiu ou não concluir 
a meta. Você poderia substituir esse desejo vago pela seguinte meta: “Conseguir o mínimo de 
550 pontos no exame presencial TOEFL. Conseguir assistir a filmes em inglês, sem legendas, com 
compreensão total.” Agora você poderá saber quando essa meta for alcançada, pois ela está cla-
ramente especificada. (...)O trabalho de torná-la específica significa fazer com que ela revele em 
detalhes aquilo que se pretende alcançar. Isso define limites e evita ilusões.

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador27
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Mensurável – Qual o tamanho da sua meta?

O que é delimitado pode ser medido, certo? Mensurar uma meta significa determinar seu tama-
nho, de forma qualitativa ou quantitativa. Quando você a mensura, na verdade está avaliando 
quanto ainda precisa andar para chegar ao ponto em que pretende. Essa resposta pode ser dada 
em valor, em tempo ou em qualquer outra unidade de medida que permita o acompanhamento 
dos passos dados. (...)

Alcançável – Como alcançarei essa meta?

Para que uma meta se concretize é preciso definir os passos necessários para sua realização.

Elaborar um Plano de Ação. O que pode parecer um objetivo enorme e inalcançável deixa de ser 
assustador depois de dividido em pequenas atividades. Cada uma delas deverá ser executada 
em períodos de tempo (diário, semanal, mensal, etc.). Sem esse plano, não existe maneira de se 
realizar uma meta.

A determinação desses passos intermediários é um exercício de planejamento. Eles devem conter 
a atividade, o responsável por sua realização e a data na qual deve estar concluída.

Sugiro, também, a adoção de um critério de prioridades (1, 2, 3, 4…) para essas atividades – de 
forma a ordenar o que deve ser feito. (...)

Vamos ver um exemplo para deixar o conceito “alcançável” mais claro:

Meta – Obter certificação Microsoft

Específica: Obter uma certificação profissional da Microsoft – MCP no produto Windows 2008 
Server, com um mínimo de 800 pontos no exame código 70-646 Microsoft Windows 2008 Server 
Administrator.

Mensurável: 30 dias de estudo e investimento de 1.200 dólares, divididos em seis parcelas.

Indicador: Conseguir passar no exame simulado com pelo menos 900 pontos.

Alcançável (planejamento para realizar a meta)

Para gestão de tempo esse é o ponto mais importante da meta, pois você não faz a meta, você 
faz esses pequenos passos no dia a dia. O sucesso ou o fracasso da sua meta está diretamente 
relacionado com a sua capacidade de pensar sobre o Plano de Ação do seu objetivo.

Relevante – Qual a importância dessa meta?

De todos os itens do SMART, o que classifico como mais importante é a relevância. É a principal 
pergunta que devemos fazer a nós mesmos antes de começar a trabalhar na meta: Por que isso 
é importante para mim? Por que eu quero realizá-lo? Por que vou investir tempo nesse objetivo?

A resposta deve estar conectada aos itens da sua identidade. (...) Fazer algo com um sentido e não 
apenas fazer por fazer. É muito comum as pessoas definirem suas metas e pararem no meio, pois 
a motivação acaba. Por isso, o motivo que o faz partir para a ação deve ser forte o suficiente para 
manter sua meta ao longo do tempo.

O filme Procurando Nemo, dos estúdios Disney, é uma boa analogia para relevância. Martim, um 
peixe-palhaço muito engraçado, tem como meta achar seu filho Nemo, que foi levado por mergu-
lhadores. Ele enfrentou mil dificuldades nessa jornada, mas não desanimou.

Achar seu filho era importante em seu papel de pai e também porque ele era o único membro da 
família que lhe restara. Ele agiu com propósito, por algo que era de fato relevante. (...)

Temporal – Quando vou realizar a meta?
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Uma boa definição para metas é: um sonho com data marcada. Se você não tiver uma data, vai 
ficar empurrando com a barriga. É preciso ser específico e definir o tempo necessário para a rea-
lização de seu sonho. 

(...)

Se você não especificar um determinado dia, mês e ano, vira promessa de algum dia talvez quem 
sabe. A data específica dá o tom do seu desafio. Se você errar, não tem problema, é humano e 
perfeitamente aceitável. Você se desafiou para isso, não deixou a decisão para as circunstâncias. 
Se precisar, prorrogue o prazo, mas tenha um!

Veja a seguir um exemplo final de meta, baseado em todos os passos do SMART:

Meta – Viagem de férias para a Disney

Específica: Viajar com a família para a Disney, durante 15 dias. Conhecer as cidades de Miami e 
Orlando. Hospedagem no Hotel XYZ em Miami e ABC em Orlando. Entrada para os parques A, B, 
C, D, E e F. Com dois dias livres para fazer compras. Viagem pela ABC empresas áreas em classe 
econômica.

Mensurável: 20 dias de férias e investimento de 10 mil dólares, divididos em seis parcelas.

Indicadores: Aprovação do visto de toda a família; comprar passagens; conseguir tirar férias.

Alcançável (planejamento para realizar a meta):

Relevante: Para realizar meu sonho de infância e dedicar tempo aos papéis de pai e marido.

Para passar mais tempo em família. Para comemorar a melhora de saúde da minha esposa.

Temporal: A viagem será realizada no período de 01/06/12 a 15/06/12.

Autocoaching: seja dono do seu destino. Escrito por Lucoano 
Pacheco M. Sc. Coach. Editora Mauad X.32

“A proposta deste livro abrange desde pessoas que buscam 
atingir uma única meta específica, o que é perfeitamente legí-
timo na abordagem Coaching, até quem está em busca de se 
reinventar em sua fase da vida atual. Quando você aceita esse 
convite fica claro que você não está neste mundo a passeio. 
Acredito que as pessoas pretendem deixar um legado. [...] Elas 
sabem que são líderes da sua própria vida e que influenciam 
pessoas a seguirem em frente em busca de realização plena.”

O livro aborda conceitos que possibilitam o autoconhecimen-
to ao leitor por meio da organização e de uma visão mais clara 
de seus projetos de vida. Disponibiliza ferramentas para que 
possa trilhar seu caminho rumo a realizações.

Na Estante

Vale a pena LER

29
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Vermelho como o céu (Rosso como il cielo) – Dirigido 
por Cristiano Bortone, 1996 – 100min – Classificação 
12 anos.

A conquista dos sonhos implica a superação de obstácu-
los reais. O filme Vermelho como o céu conta a história 
de um garoto que tem uma infância como qualquer ou-
tra na Toscana dos anos 70. Mirco brinca com os amigos, 
vai com eles ao cinema, vive numa pequena cidade ita-
liana. Até o dia em que se fere brincando com uma arma 
de fogo e passa a ter a visão deficiente. Nesta época, as 
crianças portadoras de deficiência visual eram obrigadas 
a estudar em escolas especialmente destinadas a elas. 
Mirco é transferido para um colégio para cegos em outra 
cidade. Lá, em uma atividade coordenada pelo educador, 
o garoto descobre seus talentos e sua missão, desperta 
os colegas e os convida a viver sua aventura. Eles traçam 
metas e realizam o objetivo, que tornou um ideal coletivo.

Vale a pena ASSISTIR

30
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PRIMEIROS PASSOS: Declare sua Missão 

Todos os objetivos e metas de um Plano de Ação são orientações para agir, no tempo e de uma 
maneira específica. Há objetivos de longo, de médio e de curto prazo. Quando você declara sua 
missão está definindo a primeira orientação para sua ação. A missão deve ser definida com um 
prazo longo de cinco a dez anos, sempre contando com o conhecimento que temos a nosso res-
peito no presente. Reforçamos a ideia de que nenhum obstáculo visto na sua situação inicial (tem-
po presente) deve impedir que você estabeleça sua missão, embora seja importante salientar que 
ela tem de ser clara, objetiva e realizável. 

Dessa forma, ter uma missão é ter um objetivo de longo prazo conectado ao sonho e uma base 
ideal na busca de encontrar caminhos para realizá-lo. A primeira tarefa é retomar o que sabe a seu 
respeito e declarar sua missão, para isso utilize a estrutura abaixo:

-  Minha missão é usar [habilidades]

-  Para atingir [visão de futuro]

-  Baseado em [valores]

Reflexão: Pronto! Declarada a missão! 

Uma vez definida a visão – onde você quer chegar no futuro, se estabelece a missão, os valores e 
reconhece suas habilidades e talentos em um só tempo. A missão o convida a arquitetar objetivos 
para atingir os sonhos. Mas, os objetivos, a princípio estão fora do seu alcance, daí dividirmos em 
metas. As metas são os passos mais curtos para trilhar o mapa – o Plano de Ação. 

OUTROS PASSOS: Esclareça os objetivos em metas 

Um filósofo chamado Henry Thoreau escreveu: 

Como vimos em aulas anteriores, para concretizar a missão você deve traçar objetivos que são 
os alicerces do seu Projeto de Vida. Os objetivos compreendem aquilo que queremos alcançar e 
devem ser claramente definidos, logo, escritos. Geralmente, são amplos ou distantes de sua rea-
lidade atual, mas possibilitam que você visualize o que deseja no futuro.

Atividade: Os passos necessários para agir 

Anexo 1

“ ”
Você construiu seus castelos no ar? Ótimo. É 

exatamente onde eles devem ser construídos. Mas 
agora, mãos à obra e construa alicerces sob eles.  
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A maneira mais simples e direta de realizar os objetivos é dividi-los para que sejam realizados 
parte por parte, passo a passo. Cada parte dividida é uma meta, um meio para realizar o objetivo.  
É como se você tivesse o quarto todo para arrumar e escolhesse começar pelo guarda roupas. É 
muito mais fácil organizar uma parte de cada vez. Primeiro a gaveta de meias, depois a de cami-
setas, e assim vai até que arrume todo o guarda roupa e possa iniciar outra meta, como arrumar 
a mesa do computador. Realizar uma ação por vez é bem mais fácil que querer concretizar todas 
simultaneamente. As metas ajudam a orientar as ações.

Na história, Ulisses nos mostrou que seus objetivos foram divididos em diferentes metas. Ele que-
ria chegar à sua casa, mas seu caminho rendeu-lhe surpresas as quais fizeram com que ele tivesse 
que estabelecer novas metas para atingir os objetivos que o ajudassem a chegar à Ítaca vivo, man-
tendo suas premissas. Assim como o herói grego, você também esquematizou alguns objetivos. 
Sugerimos, então, que você resgate os objetivos nas aulas anteriores – “Meus objetivos”- e esco-
lha um que você julgue mais importante para ser executado neste momento. Em seguida, siga a 
orientação do educador e construa um tabuleiro ou mapa com seus objetivos e metas:
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1. Para visualizar o seu caminho, crie um pequeno jogo de tabuleiro (ou um mapa) com um ponto 
de chegada – que será um objetivo final. O último espaço é onde ficará esse objetivo, o restan-
te do tabuleiro terá espaços vazios. O primeiro espaço é o lugar de onde você deve partir – seu 
contexto atual. Cada espaço vazio entre o primeiro e o último deverá ser preenchido com metas. 
As metas devem ser orientadas para que o objetivo seja alcançado. Siga passo a passo, determi-
nando o que será feito para chegar mais perto do seu objetivo. Pode ser interessante, também, 
que você coloque em alguns desses espaços um ou outro obstáculo que você sabe que vai ter 
que enfrentar. Essas metas podem ser pequenas ou grandes decisões de mudança para sua vida. 
Certifique-se de que as etapas fluam com lógica de uma para outra.

2. Compartilhe seu tabuleiro com outros colegas, faça trocas e peça para que eles observem se as 
metas estão harmônicas, se elas permitem um fluxo coerente e progressivo até atingir os objeti-
vos. As metas devem oferecer um nível de dificuldade de possível alcance e não devem ser fáceis 
demais, pois podem desmotivar.

Anexo 2 - Jogo de Tabuleiro – Metas e objetivos
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Leia o texto escrito por Luciano Pacheco em seu livro Autocoaching: Seja dono de seu destino.

Metas e tarefas que fazem acontecer32 

“[...] A meta pode ser vista como a quebra de um objetivo maior em objetivos menores ou inter-
mediários.

Por isso, vou citar o exemplo de Lauro. Ele nunca gostou de academia, mas, aos 60 anos, chegou 
a hora de fazer um esforço muscular por recomendação médica – afinal de contas, a partir dos 
25 anos, começamos a perder massa muscular. Lauro chegou à academia pela primeira vez, sem 
nunca ter feito exercícios de bíceps, e o educador lhe ofereceu uma barra de, provavelmente, 
cinco quilos, sem nenhum peso nas laterais. Ele até achou que o educador estivesse debochando 
dele. Quando o educador então solicitou que ele a erguesse 15 vezes, em três sequências, Lauro 
pensou: ‘Isso é moleza! Estou fora de forma, mas não precisa exagerar”.

O educador pareceu ler os pensamentos dele e, depois de se certificar de que realmente ele nunca 
havia feito exercício de bíceps, disse: ‘Amanhã você me fala com se sentiu após esses exercícios”.

Lauro foi para casa achando que o educador o estava menosprezando. Mas, no dia seguinte, 
surpresa! Ao pegar um copo de água, sentiu o braço mais pesado. Concluiu então que a meta da 
barra ‘leve’ fora uma meta intermediária, pois se fez com que o seu músculo reagisse de forma 
diferente do normal, ela já representava um progresso importante. Se o educador de musculação 
tivesse posto algum peso, um quilo que fosse a mais nas laterais, Lauro talvez encontrasse dificul-
dade para dirigir no dia seguinte. Então, aquela meta havia sido uma meta factível e desafiadora 
ao mesmo tempo. Boas qualidades que uma meta deve ter.

Passadas duas semanas de exercícios, o educador certamente colocaria alguns quilos de cada lado 
e assim progressivamente, evoluindo no peso, até que Lauro chegasse a dez, vinte ou mais quilos, 
dependendo, é claro, do plano traçado para ele.

A meta é, portanto, um objetivo de curto prazo que faz você se mobilizar e aumentar o seu com-
prometimento. É algo absolutamente realizável e factível, ao mesmo tempo que tem de ser desa-
fiadora. A meta deve provocá-lo para ir além, promover algo mais, um esforço adicional para você 
conquistar algo além do que já vinha conquistando.

As metas podem também ser encaradas como uma forma de aumentar a sua motivação e o seu 
comprometimento com a realização do seu objetivo de mais longo prazo, ou um recurso para 
aumentar a sua crença na realização de seu sonho. Dessa forma, as suas metas e os seus sonhos 
estarão sempre relacionados e interligados. 

Quando você traça uma meta, deve estar muito claro para você a qual objetivo ela está relaciona-
da e à qual projeto pertence. Como a meta é um objetivo de curto prazo, ela pode ser uma meta 
diária, ou semanal, mensal, trimestral, etc. 

(...)

As metas são os objetivos que desejamos em curto prazo e, normalmente, conseguimos especificá-
-los com mais facilidade do que os de longo prazo. Elas nascem de respostas às perguntas iniciadas 
com ‘o quê?’, que sugerem uma ação a ser executada, e com ‘quando?’, que sugerem um prazo.

Atividade: Pisando firme – O que e quando fazer? 

Anexo 3



120 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
2º ANO DO ENSINO MÉDIO

‘O que eu realmente quero?’, ‘O que é preciso fazer para alcançar o que desejo?’, ‘O que é real-
mente importante fazer para eu alcançar meus objetivos?’

‘Quando eu realizarei essa meta? ‘Quando eu concluirei essa meta?’.

Essas perguntas fornecem respostas para a primeira parte da estrutura da meta, que deve ser a 
seguinte:

Meta = Resposta da pergunta o quê? + quando? + opcionais (quanto? Com quem, onde?).”

Após o diálogo com os colegas e o educador seguido da leitura do texto acima, retome o tabuleiro 
ou mapa construído na aula anterior e faça uma previsão das ações, conforme a tabela abaixo, 
detalhando suas metas, especificando o quê fazer e estabelecendo um prazo para a sua realiza-
ção, o quando fazer.

Metas O que fazer? - Ação Quando fazer? - Prazo

Meta 1

Passar no vestibular 
(exemplo conectado 
ao objetivo de se 
tornar cientista)

Checar quais vestibulares prestar Até sexta-feira

Iniciar um programa de estudos Próxima semana

Analisar as matérias com maior peso 
para área escolhida No final de semana

Criar um cronograma de estudos No final de semana

Meta 2

1.

2.

3.

4.

Meta 3

1.

2.

3.

4.
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Metas O que fazer? - Ação Quando fazer? - Prazo

Meta 4

1.

2.

3.

4.

Meta 5

1.

2.

3.

4.
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Os personagens Ulisses e Dom Quixote têm nos ensinado: todos os caminhos demandam empe-
nho para caminhar. O primeiro personagem abre seu caminho através da razão, já o segundo, com 
a perda do juízo. Ambos sabem onde querem ir e por isso planejaram seus caminhos. 

Há outros, ainda, que chegam a encruzilhadas e não sabem qual caminho seguir. É o caso de Alice 
da obra Alice no País das Maravilhas que pergunta ao Gato qual caminho deve seguir para sair 
de onde está, e o Gato lhe diz que depende de onde ela queira ir. Para a menina não importa 
aonde chegar e então o Gato é implacável: - Sendo assim, não importa qual caminho seguir. 

É importante ter aonde ir. Porque para fazer escolhas e tomar decisões o estudante precisa saber 
o que quer. Contudo, é muito importante também refletir sobre como e o que fazer para chegar 
aonde quer, ou seja, qual é o caminho que julga ser o melhor a seguir.

O trecho do texto de Alice no País das Maravilhas apresenta uma reflexão sobre a importância 
de se ter aonde ir. Por se encontrar perdida, Alice não conseguiu obter respostas claras do perso-
nagem Gato. Em contrapartida, os personagens de Ulisses e Dom Quixote estavam certos aonde 
queriam chegar. 

Conclui-se que saber aonde ir possibilita escolher os caminhos com eficiência, economizando 
tempo e energia por meio da preparação e do planejamento das ações. 

Nesta aula daremos foco aos possíveis caminhos que podem ser trilhados pelos estudantes a fim 
de que um objetivo seja atingido. Para tal, faz-se necessário a definição de ações facilitadoras para 
o percurso a ser seguido. Garantindo que as ações e as metas se mantenham conectadas a um 
objetivo e às premissas de seu Projeto de Vida. 

AULA 17 e 18: ESTOU NO CAMINHO CERTO?

31
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Os personagens Ulisses e Dom Quixote têm nos ensinado: todos os caminhos demandam empe-
nho para caminhar. O primeiro personagem abre seu caminho através da razão, já o segundo, com 
a perda do juízo. Ambos sabem onde querem ir e por isso planejaram seus caminhos. 

Há outros, ainda, que chegam a encruzilhadas e não sabem qual caminho seguir. É o caso de Alice 
da obra Alice no País das Maravilhas que pergunta ao Gato qual caminho deve seguir para sair 
de onde está, e o Gato lhe diz que depende de onde ela queira ir. Para a menina não importa 
aonde chegar e então o Gato é implacável: - Sendo assim, não importa qual caminho seguir. 

É importante ter aonde ir. Porque para fazer escolhas e tomar decisões o estudante precisa saber 
o que quer. Contudo, é muito importante também refletir sobre como e o que fazer para chegar 
aonde quer, ou seja, qual é o caminho que julga ser o melhor a seguir.

O trecho do texto de Alice no País das Maravilhas apresenta uma reflexão sobre a importância 
de se ter aonde ir. Por se encontrar perdida, Alice não conseguiu obter respostas claras do perso-
nagem Gato. Em contrapartida, os personagens de Ulisses e Dom Quixote estavam certos aonde 
queriam chegar. 

Conclui-se que saber aonde ir possibilita escolher os caminhos com eficiência, economizando 
tempo e energia por meio da preparação e do planejamento das ações. 

Nesta aula daremos foco aos possíveis caminhos que podem ser trilhados pelos estudantes a fim 
de que um objetivo seja atingido. Para tal, faz-se necessário a definição de ações facilitadoras para 
o percurso a ser seguido. Garantindo que as ações e as metas se mantenham conectadas a um 
objetivo e às premissas de seu Projeto de Vida. 

AULA 17 e 18: ESTOU NO CAMINHO CERTO?
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• Refletir sobre a escolha do caminho para alcançar as metas;

• Estabelecer metas em um planejamento semanal. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O caminho e os 
recursos.

Leitura, diálogo e construção de lista de me-
tas e ações a partir de recursos disponíveis 
para execução do Plano de Ação.

45 minutos

Atividade: Caminhos cur-
tos, diretos e recompensa-
dores.

Organização, seleção e aplicação das metas 
num planejamento semanal. 40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Escolher o caminho e checar os recursos disponíveis;

• Criar uma lista de metas a partir da dinâmica “Um milhão de reais”;

• Estabelecer o caminho com ações conscientes e factíveis.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: O caminho e os recursos

Objetivos
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1º Momento - Em roda:

A atividade de leitura “O caminho e os recursos” apresenta uma reflexão a partir de dois exem-
plos: o primeiro de uma pessoa que deseja se tornar um designer de moda e o segundo, que 
deseja falar inglês fluentemente (Anexo 1). A reflexão deve ser feita em torno da escolha dos ca-
minhos possíveis, quando se tem um objetivo claramente definido. Espera-se que os estudantes 
observem o objetivo trazido nos exemplos e reflitam sobre como foram divididos em metas. É 
importante observar que as metas podem ser projetadas a partir dos recursos disponíveis. Neste 
momento, o estímulo ao diálogo sugere que os exemplos sejam multiplicados, a partir da experi-
ência de cada estudante, na construção de seu Plano de Ação, ou seja, a definição dos objetivos e 
das metas pode e deve ser utilizado como exemplo para compreensão da escolha dos caminhos 
possíveis. Quais os caminhos possíveis de serem trilhados pelos estudantes para realizar seu so-
nho no momento presente?

2º Momento - Individual:

Após o primeiro momento, é importante que os estudantes sejam orientados a criar uma lista, 
partindo da hipótese de que ganharam “Um milhão de reais” – (Anexo 2). A lista deve compreen-
der três colunas, as quais devem conter as ações a ser empreendidas, tendo em vista o recurso 
financeiro. A primeira coluna deve conter as ações do primeiro dia, a segunda da primeira semana 
e a terceira do primeiro mês. Os estudantes devem construir a lista a partir das metas estabele-
cidas no seu Plano de Ação. A divisão das colunas sugere que o estudante pense em curtíssimos, 
curtos e médios prazos, com ações encadeadas.  

3º Momento - Em roda:

Com a lista em mãos, os estudantes devem retomar o diálogo e compartilhar as decisões individu-
ais, para avaliar se suas metas são factíveis e desafiadoras. A lista serve como subsídio para que 
eles percebam suas metas e reflitam sobre as possibilidades presentes, em seu contexto atual. A 
ideia é que possam organizar e reelaborar seus planos com metas que estejam ao alcance e que 
sejam desafiadoras, ao mesmo tempo. O educador deve, ainda, estimular os estudantes a pen-
sarem sobre os recursos, partindo da ideia de que muitas pessoas se limitam a acreditar que não 
podem fazer nada, a menos que tenham todos os recursos do mundo, porém, nem sempre, pos-
suir os recursos facilita a trajetória. Uma trajetória é facilitada pelo poder de criação e de manter 
os desafios grandiosos o suficiente para dar sentido ao Projeto de Vida. 

     

• Empreender caminhos curtos, diretos e compensadores a partir do planejamento 
das ações;

• Estruturar um programa de ações num planejamento semanal.

Desenvolvimento

Atividade: Caminhos curtos, diretos e recompensadores

Objetivos
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Uma vez definidas as metas, os estudantes deverão saber quais delas terão foco em seu plane-
jamento. No Anexo 3 é disponibilizada uma planilha para que os estudantes possam organizar 
um planejamento semanal. No entanto, antes do preenchimento da planilha, o educador deverá 
orientá-los sobre a metodologia que será aplicada. Adotamos, aqui, a orientação de Christian 
Barbosa, disponível no livro Tríade do Tempo, mas os estudantes podem pensar o planejamento e 
criar sua própria planilha, desde que atenda as demandas com eficiência.

O primeiro ponto abordado pelo autor, na composição de um planejamento, é a limitação do 
número de metas. Segundo seu raciocínio, limitar o número de metas é importante para manter 
o foco e obter sucesso na sua execução.  Sugere, ainda, um método de planejamento que chama 
de Regra 8-4-2.

O planejamento anual, nesta “regra”, será definido a partir de oito metas. Contudo, isso não sig-
nifica que o estudante apenas realizará oito metas anualmente, pois sempre que alcançar uma, 
poderá inserir outra em seu lugar. A intenção é filtrar as metas mais importantes, para que o foco 
se mantenha nas ações, posto que, muitas metas podem confundir a organização das ações. 

O planejamento mensal será feito a partir da seleção de quatro metas dentre aquelas oito defini-
das no planejamento anual. O foco, dessa forma, permanece nas ações, e sempre que uma meta 
for alcançada deverá ser posta outra em seu lugar. A cada mês o estudante poderá revisar o cum-
primento das metas do mês anterior e a partir daí planejar o seguinte.  

Após a explicação da Regra 8-4-2, no que se refere aos planejamentos anual e mensal, o educador 
deve indicar que os estudantes reservem alguns minutos iniciais para definir as oito metas anuais 
e as quatro, mensal.  

A partir de então, eles podem compor o planejamento semanal, conforme o quadro apresentado 
no Anexo 3, em que organizará a cada semana duas metas conectadas ao planejamento mensal e 
ao planejamento anual. Assim, tem-se a Regra 8-4-2. 

A ideia de realizar duas metas por semana é proporcionar maior flexibilidade, pois uma semana 
pode não ser suficiente para a realização de uma meta, assim ela poderá ser retomada na semana 
seguinte, facilitando, mais uma vez, o acompanhamento e a revisão de seu plano. É indicado que, 
a cada início de semana, o estudante se debruce 30 minutos para fazer seu planejamento sema-
nal. Na planilha disponibilizada no Anexo 3, há alguns campos para preenchimento e deverá ser 
atualizado semanalmente.

Ao estabelecer as metas, os estudantes tornarão suas ações conscientes e pode-
rão prever até onde conseguem ir com seus planos, mantendo o foco, a determinação e                                                                                                           
a responsabilidade. A planilha traz cinco ações diárias que devem ser definidas no campo PRIORI-
DADES, permitindo a escolha de caminhos curtos e diretos; no campo COMPROMISSOS, estão as 
tarefas que têm hora para começar e não podem ser adiadas; no campo PROJETOS, os estudantes 
podem definir a quais projetos irão se dedicar – nos planos pessoal, social e familiar; tomando 
nota ainda da missão e das premissas que deve acompanhar todas as suas ações.

É interessante orientar os estudantes sobre os recuos que podem acontecer durante a execução 
das ações definidas em seu planejamento. Os recuos não devem ser encarados como retrocessos, 
mas como possibilidades de rearranjo das ações. Com os recuos se ganha em conhecimento e são 
gerados novos impulsos, para novas ações. Uma mesma ação pode e deve ser retomada na se-
mana seguinte até o cumprimento da meta, assim como, uma mesma meta, poderá ser retomada 
no mês seguinte. 

Desenvolvimento
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Observar se os estudantes compreendem e aplicam, em seu Plano de Ação, metas específicas, 
alcançáveis e relevantes. Espera-se que os estudantes preparem e planejem as ações com eficiên-
cia, e também realizem um exercício de reflexão sobre os recursos e apoios possíveis que poderão 
utilizar para as metas curtas, diretas e recompensadoras. Avaliar se os estudantes são capazes de 
aplicar as metas no planejamento semanal, com auxílio da Regra 8-4-2, aperfeiçoando a execução 
de seu Projeto de Vida, cotidianamente.

Em casa (Anexo 4)

Respostas e comentários

Assim como as aulas sobre os objetivos, esta atividade tem como finalidade realizar a aproxima-
ção entre o Projeto de Vida dos estudantes e seus familiares. É importante esse exercício, pois 
possibilita ao educador perceber o grau de acolhimento e incentivo que o estudante encontra 
em casa, tendo em vista as exigências e desafios específicos de cada projeto, e como o projeto é 
percebido, uma vez confrontado com a realidade familiar. 

Algumas considerações sobre as metas e o caminho

As histórias de Ulisses, Dom Quixote e Alice servem como ilustração para os estudantes refleti-
rem suas trajetórias, mas não servem como moldes, bem como nenhuma outra história, mesmo 
real, não serviria. Cada pessoa, com ou sem Projeto de Vida, tem o seu próprio caminho a trilhar. 
Nenhuma história se repete de maneira idêntica, como nenhum caminho ou ação se repetem. 
Por isso, quem faz um projeto sabe, de antemão, que precisa de autonomia (auto “de si mesmo” 
+ nomos, "lei" = aquele que estabelece as suas próprias leis). O Projeto de Vida apresenta aos 
estudantes histórias, exatamente para que eles possam refletir sua própria história, sua narrativa. 
E, depois de tanto tempo refletindo e exercitando o conhecimento de si, de seus valores, habilida-
des e competências, faz sentido esperar que ele saiba aonde quer chegar.

Outro aspecto importante de esclarecer é que metas, objetivos, missão, premissas e visão fazem 
parte de um todo, que se dividem apenas para dar um tratamento didático, estratégico e minu-
cioso ao plano. Buscando maior previsibilidade ao agir. O Projeto de Vida é um todo orgânico. Ele 
funciona como um móbile, que ao ser tocado em um ponto se movimenta integralmente. Isso sig-
nifica, também, que ele representa todas as dimensões existências dos sujeitos, bem como seus 
diferentes planos de vida – pessoal, social e profissional. É importante considerar que as metas 
estabelecidas precisam estar alinhadas tanto ao objetivo quanto à missão e à visão, às premissas 
e aos valores. Esse alinhamento deve chegar até as metas, melhor ainda, deve chegar às ações.   

O desafio de compor um planejamento semanal reside em estabelecer harmonia entre todos os 
objetivos traçados, sejam eles de curto (meta), médio ou longo prazos (objetivo, missão e visão de 
futuro). A conexão entre os diferentes tempos de execução precisa alinhar-se com os diferentes 
elementos que estruturam o plano. É fundamental que os estudantes tenham liberdade, autono-

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador
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mia e responsabilidade para autorregulação e para avaliar os planos, conforme as descobertas 
pelo caminho. O que denota que o autoconhecimento e a criação de uma dinâmica de respeito a 
si e ao que se planeja para si, não significa mudar de planos sempre que algo der errado. É preciso 
encontrar o equilíbrio e, nesse caso, o educador pode ser um grande mediador para essa tarefa, 
uma vez que, nesse momento, poderá assistir às angústias, dificuldades e dúvidas dos estudantes 
que vão surgindo no limiar das ações, enquanto se desenvolvem em suas potencialidades e po-
dem, assim, ser acolhidos e orientados para a autopercepção.  

Vale também lembrar: a meta deve partir da visão de futuro do estudante, senão ele não encon-
trará motivação para atingir os objetivos. Por isso, o saber “o que se quer” deve passar pela crítica 
e pela escolha do estudante e não pelo pai ou pela mãe. Daí a exigência da autonomia e a busca de 
como se dá esse processo no plano familiar, de forma a ser o mais tranquilo possível. A conexão 
com a visão de futuro pode servir de auxílio para que esses jovens estabeleçam bons argumentos 
e consigam direcionar suas ações com mais protagonismo e empoderamento. Encorajar-se a mo-
dificar relações de dependência são temas de primeira ordem e não deverão ser evitados. 

A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, Editora Sextante.33

O livro identifica os principais problemas com a administração 
do tempo e propõe uma abordagem atualizada com uma nova 
metodologia de fácil aplicação para qualquer pessoa. Revela 
um trabalho baseado no resultado de uma pesquisa ampla e 
com pessoas de diferentes países, sobre problemas e neces-
sidades atuais de administração de tempo e produtividade 
pessoal.

Na Estante

Vale a pena LER

32
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A sustentabilidade do Projeto de Vida se dá a partir das ações possíveis de serem executadas no 
presente. O planejamento e a preparação são imprescindíveis para a execução dos objetivos e 
das metas. Você pode vislumbrar um futuro em que se torne um grande designer de moda, por 
exemplo. No entanto, os recursos disponíveis, no momento presente, são uma máquina de cos-
tura, que está guardada em algum local da casa, e algumas peças de roupas, que já não servem e 
podem ser reformadas. As aulas para aprender a manipular a máquina podem vir de sua avó ou 
de algum blog da Internet, desses que as pessoas disponibilizam suas experiências gratuitamente. 
Com certeza, a primeira peça que você conseguir desenhar e produzir será um troféu na sua tra-
jetória de Designer de Moda. 

Não tenha dúvidas: para trilhar um caminho para a plenitude, é necessário muito empenho e 
dedicação. Você precisará estudar e se especializar naquilo que é essencial para a obtenção do 
sonho que tanto almeja, por isso deve relacionar os recursos disponíveis e utilizá-los de maneira 
eficiente. A disciplina e a autonomia serão combustíveis para sua jornada. 

Atente-se, ainda, que ao definir e escrever as metas, detalhando as ações, você pode perceber 
que faltam recursos, no presente, para executá-las. Esteja certo: se isso acontecer é porque suas 
metas podem estar maiores do que deveriam. Isso significa que se você diminuir o passo, ou seja, 
dividir suas metas em metas menores, não perderá a qualidade de suas ações. O que parece um 
pequeno passo se estiver dentro de suas possibilidades de recursos e ação, pode significar um 
importante avanço em direção ao seu objetivo. As metas devem gerar um desafio que motive sua 
caminhada, mas ela não pode ser maior que suas possibilidades no presente. 

Observe mais um exemplo: Você quer aprender a falar inglês fluentemente – meta – porque tem 
um projeto de viajar para o exterior quando terminar a universidade – objetivo. Para isso precisa 
ter um inglês fluente– meta. Ir para o exterior poderia ser a solução ideal para aprender o idioma, 
no entanto, você não tem possibilidade real para fazer esta escolha – contexto. Também possui 
como premissa em seu Projeto de Vida a independência de seus pais, ou seja, quer ter o máximo 
de autonomia possível, e neste momento, não quer pedir a eles que paguem um curso de inglês. 
Ora, o que é possível realizar tendo em vista esta meta? Você pode estruturar um programa de 
ação e estudar por meio de filmes, músicas e recursos disponíveis na internet – plano estratégico, 
e ainda checar sua aprendizagem em espaços que tenham pessoas que falem inglês fluentemen-
te. Que tal? 

Sendo assim, as ações conectadas às metas, que você definiu para atingir o objetivo, dependem 
de recursos, sejam eles internos ou externos. A atividade que segue é uma dinâmica que possibi-
lita você pensar a escolha dos caminhos e sua execução a partir dos recursos necessários. Então, 
realize a atividade e descubra como você está pensando suas metas:

Atividade de Leitura: A escolha do caminho e os recursos 

Anexo 1
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1. Tendo como referência as ações e metas definidas em seu Plano de Ação, imagine que você 
tenha ganhado Um milhão de Reais. Então, faça uma lista das ações que você empreenderá. Você 
pode dividir a lista em três colunas que representará as ações do primeiro dia, da primeira sema-
na, e do primeiro mês, após o recebimento do dinheiro. 

2. Observe sua lista, compartilhe com os colegas e reflitam juntos sobre as possibilidades de rea-
lização das ações listadas.

Reflexão:

Ao traçar uma meta o mais importante é: ter clareza do que se quer; ter organização para o que 
é possível realizar; ter disciplina para sempre estar em movimento, fazendo algo em direção ao 
seu sonho; e se sentir desafiado o suficiente, para manter vivo o seu Projeto de Vida. Muitas pes-
soas se limitam a acreditar que não podem fazer nada, a menos que tenham todos os recursos do 
mundo. O Projeto de Vida tem que ser um desafio para a sua realidade, independentemente dos 
recursos disponíveis. Aja com criatividade sempre!

Atividade Individual: Um milhão de reais

Anexo 2
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Agora que você já tem metas definidas, a sugestão é que possa fazer um planejamento de longo, 
curto e médio prazo. A base é o planejamento semanal e abaixo você tem uma planilha que orien-
tará suas ações cotidianas. Inicialmente, esteja atento às orientações do educador que apresen-
tará a Regra 8-4-2. 

Após a explanação do educador, você deve estabelecer oito metas para serem desenvolvidas no 
intervalo de um ano. E dessas oito metas, extraia quatro que serão projetadas para o primeiro 
mês, compondo o planejamento mensal. No seu planejamento mensal, você deve reservar um 
dia, antes de começar sua semana, para fazer a programação das ações, incluindo seus compro-
missos e criando para si tarefas prioritárias.

Esteja atento à planilha e saiba que os compromissos são aquelas atividades às quais você não 
pode faltar que tem prazo para realizar e horário para acontecer, tais como as aulas diárias que 
você frequenta na escola, ou outros cursos que você frequenta, semanalmente. Já as tarefas são 
mais flexíveis, pois podem ser cumpridas ao longo do dia, ao determinar algumas horas ou minu-
tos para realizá-las. Os projetos têm relação com diferentes planos e dimensões de sua vida. Então 
você pode focar metas para um projeto pessoal, social ou profissional, depende do que você quer 
transformar em sua realidade. 

PLANEJAMENTO SEMANAL

EX
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COMPROMISSOS PRIORIDADES HORAS MISSÃO:

SEG

1.

2.

3.

4.

5.

TER
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3.

4.

5.

Atividade: Caminhos curtos, diretos e recompensadores

Anexo 3
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Para Refletir:

TED x Biel Baum: Ensinando crianças a comerem melhor.

O cozinheiro mirim Biel Baum fala sobre seu programa Arte na Cozinha, nos revela as motivações 
que o levaram a começar a cozinhar e explica como conseguiu unir empreendedorismo social 
à (sic) culinária por meio de projetos para escolas, redes sociais e games - além da atração que 
apresenta na tevê: ele pretende transformar culinária em diversão e ajudar crianças a comerem 
melhor. 

Biel começou a se interessar pela alimentação saudável depois que o seu melhor amigo passou 
a sofrer com um câncer causado por agrotóxicos usados nas plantações da própria família. Após 
longas pesquisas sobre o tema, o jovem chegou à conclusão de que o mundo seria um lugar 
melhor se as pessoas deixassem de lado os alimentos industrializados, transgênicos e cheios de 
agrotóxico, optando pelo orgânico.

Para estimular esse pensamento, ele apresenta o programa Arte na Cozinha, além de ser um ver-
dadeiro embaixador dos alimentos saudáveis. Aos 12 anos, Biel é chef de cozinha, vegetariano e 
apresentador. Também escreveu um livro: “Meu diário para Jamie Oliver – realizando sonhos e 
inventando receitas”.
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Em Casa

Nestas aulas, você pode detalhar parte de seu Plano de Ação, iniciando um Programa de Ação 
detalhado. É importante que você se reúna com sua família para apresentar a programação sema-
nal do seu Projeto de Vida. Dialoguem sobre as ações que você pretende desenvolver e, ao final, 
escreva um pequeno diário sobre como foi compartilhar essa experiência:

-  Seus parentes conseguiram compreender a sua missão e a relação desta com as me-
tas definidas em seu Plano de Ação?

-  Eles compreenderam a disposição dos compromissos e suas prioridades?

-  Os prazos lhes pareceram razoáveis?

-  Houve alguma sugestão de mudança ou inclusão de mais algum compromisso? Qual e 
quando será realizado?

-  Eles concordam que as suas metas são desafiantes? Por quê?

-  Como se sente ao compartilhar seu planejamento semanal?

O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago – Prêmio 
Nobel pela Cia. Das Letras.

Na procura de novos caminhos, nos lançamos para o novo: 
para a Ilha desconhecida que nos espera. José Saramago con-
ta, nesta história, que um homem foi até o rei e pediu-lhe um 
barco para ir à procura da ilha desconhecida. O rei protesta, 
pois já não há mais ilhas desconhecidas. Todas já estão no 
mapa e são conhecidas. O homem, insistente em sua busca, 
diz ao rei que nos mapas só há as ilhas conhecidas, e que a 
desconhecida é essa que ele quer procurar, por isso deseja um 
barco.  Depois de muitos argumentos, contra-argumento, in-
sistências e pressões, eis que o rei lhe dá um barco e o homem 
segue sua trajetória. Esta história é interessante para refletir a 
importância de estar certo do que se quer e para estabelecer 
metas em direção ao Projeto de Vida. 

Anexo 4

Na Estante

Vale a pena LER

33
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Esta aula tem por finalidade enfatizar as ações, que são o ponto culminante de todo plano arqui-
tetado pelos estudantes – é quando o que foi planejado se efetiva. As atividades que se seguem 
pretendem ser um começo de conversa sobre o tema, que terá desdobramentos práticos nas 
aulas subsequentes.

• Compreender a correlação entre os objetivos do Projeto de Vida e o imperativo de agir;

• Analisar a qualidade das próprias ações mediante as metas traçadas no plano.

AULA 19 e 20: TUDO DEPENDE DO QUE FAÇO: 
MINHAS AÇÕES.

34

Objetivos Gerais
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: “Com o que 
sonham os outros?”

Projeção do vídeo “50 pessoas, 1 pergunta: 
qual é o seu sonho?” Seguida de discussão 
em grupo.

45 minutos

Atividade: Tabuleiro  
cinematográfico.

Relacionar as ações previstas no jogo de 
tabuleiro e as cenas imaginadas no roteiro 
cinematográfico – materiais elaborados nas 
aulas anteriores.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Exercitar uma leitura pragmática dos depoimentos sobre os sonhos de diversas pes-
soas, a partir dos requisitos da estruturação de um Projeto de Vida, em especial no 
concernente à relação entre objetivos e ações. 

Criado em Los Angeles, EUA, o Fifty People One Question – http://fiftypeopleonequestion.com/ 
– é um projeto em que pessoas comuns são entrevistadas e falam sobre seus sonhos, desejos e 
medos. Em 2014, a plataforma de produção de conteúdo digital Selo criou uma versão brasileira 
do projeto. 

No vídeo proposto para esta aula (Anexo 1), e que pode ser acessado no canal oficial da platafor-
ma no Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=hYMWDinrvFA – transeuntes da cidade 
de São Paulo respondem à seguinte pergunta: “Qual é o seu sonho”?

Roteiro

Atividade: Com o que sonham os outros?

Objetivo

Desenvolvimento
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A escolha do vídeo para esta aula se dá por duas razões. Primeiro, para que os estudantes possam 
se distanciar um pouco do Projeto de Vida pessoal e aplicar o que aprenderam sobre as etapas e 
requisitos do Plano de Ação em qualquer discurso que possua como temáticas os sonhos, os dese-
jos, os objetivos, etc. Uma vez distanciados de seus interesses particulares, torna-se mais fácil aos 
estudantes a realização da crítica e o apontamento de eventuais descompassos ou convergências 
entre objetivos e ações mencionados pelos entrevistados. Exercitado esse questionamento, os 
estudantes se voltam para os projetos pessoais na segunda atividade. A outra razão para a escolha 
do filme é que as pessoas falam livremente no vídeo, despreocupadas do quanto seus sonhos são 
exequíveis ou não, sendo, por isso, uma ótima oportunidade para se exercitar um olhar pragmá-
tico por parte dos estudantes.

Seria interesse que eles pudessem assistir ao vídeo uma primeira vez, sem compromissos, apenas 
com a finalidade de se familiarizarem com ao conteúdo. Feito isso, com os estudantes distribuídos 
em grupo, o educador passará as questões relacionadas à interpretação do texto, de forma que 
todos realizem uma leitura prévia. Após esse contato com o vídeo e com as questões, os estudan-
tes assistirão ao filme novamente e precisarão “ler” os depoimentos. Depois dessas etapas, um 
representante de cada grupo apresenta as deliberações de sua equipe para toda a classe.

Algumas observações sobre as questões propostas:

- Questão 1: Como as entrevistas no vídeo são informais e remetem a livres associações 
momentâneas, muitas respostas passam longe dos aspectos pragmáticos necessários 
a um Plano de Ação. Sendo assim, são muitos os sonhos mencionados que não apon-
tam para ações efetivas, uma vez que para se realizarem não dependeriam apenas 
dos esforços dos entrevistados: “Ficar rico”, “Ganhar na Mega Sena”, “Que haja justiça 
social”, “Ser lembrado pela sociedade”, etc.

- Questão 2: Os estudantes são livres para escolher os exemplos, tanto nesta questão 
como nas demais, mas provavelmente as respostas em que o entrevistado quer “se 
tornar algo” é que darão margem para elucubrações em torno de um Plano de Ação, 
uma vez que foi assim que os estudantes se familiarizaram com o assunto. Por exem-
plo: “Ser estilista”, “Ser médico” (note-se que uma entrevista diz: “Eu quero fazer me-
dicina”, uma diferença sutil, mas importante de apenas dizer “queria ser médico”, pois 
aponta para a perspectiva de uma faculdade), etc. Mas há outras ações que poderiam 
ser viáveis: “Construir uma biblioteca na cidade em que eu nasci”, “Passar na Univer-
sidade, “Morar na praia”...

- Questão 3: O melhor exemplo de alguém que realizou seus objetivos e dá indícios 
concretos disso é a senhora que diz ter começado a trabalhar “tarde” porque o mari-
do não a deixava trabalhar fora. Após separar-se dele, ela fez tudo o que teve vontade. 
Foi examinadora de trânsito, fez faculdade... Dona de si e preocupada com a qualida-
de de vida no presente, ela afirma que é uma das poucas pessoas da cidade de São 
Paulo que não têm celular - “para ninguém me encher!”.
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• Refletir sobre a relação Ação – Objetivos, a partir da análise (lúdica) das metas estabe-
lecidas no Plano de Ação.

Uma vez que, na aula anterior, os estudantes se debruçaram sobre as declarações de sonhos e 
desejos alheios, tendo por perspectiva os requisitos da estruturação de um Plano de Ação, nesta 
aula é importante que retomem seus projetos pessoais e se debrucem sobre eles, atentando para 
a qualidade de suas ações e o quanto estas são determinantes para o alcance do que objetivaram 
em seus projetos de vida.

Isso pode ser feito de modo lúdico, com a retomada do jogo de tabuleiro, criado num das aulas 
anteriores, e do roteiro cinematográfico proposto como lição de casa referente à mesma aula.

As questões 1 e 2 estruturadas no Anexo 2 objetivam a meditação sobre a qualidade e a concre-
tude das ações de cada um até o presente momento, tendo em vista as metas traçadas no Plano 
de Ação e recriadas no jogo de tabuleiro. A questão 3 visa relacionar a sequência de ações do jogo 
de tabuleiro à sequência de cenas do roteiro cinematográfico, para que se possa apreciar melhor 
a relação entre ação e objetivos. 

 

Observe se os estudantes compreendem a correlação entre os objetivos e as ações e como ana-
lisam a qualidade de suas ações mediante as metas que estabeleceram em seu Projeto de Vida.

Respostas e comentários 

Em casa: Cuidado com os lotófagos! (Anexo 3)

As respostas são pessoais e não só podem indicar eventuais dificuldades que os estudantes 
apresentem no cumprimento de suas metas, mas também podem possibilitar o diálogo com 
o educador sobre possíveis estratégias para o melhor alinhamento das ações com os objetivos 
estruturados no Projeto de Vida. 

Atividade: Tabuleiro cinematográfico 

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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Veja os cinco maiores arrependimentos daqueles que estão para morrer34 

Uma enfermeira que aconselhou muitas pessoas em seus últimos dias de vida escreveu um livro 
com os cinco arrependimentos mais comuns das pessoas antes de morrer.

Bronnie Ware é uma enfermeira que passou muitos anos trabalhando com cuidados paliativos, 
cuidando de pacientes em seus últimos três meses de vida. Em "The Top Five Regrets of the Dying" 
("Top Cinco Arrependimentos Daqueles que Estão Para Morrer"), ela conta que os pacientes ga-
nharam uma clareza de pensamento incrível no fim de suas vidas e que podemos aprender muito 
desta sabedoria.

"Quando questionados sobre desejos e arrependimentos, alguns temas comuns surgiam repetida-
mente", disse Bronnie ao jornal britânico "The Guardian".

Confira a lista e os comentários da enfermeira:

1. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu quisesse, não a vida que os outros 
esperavam que eu vivesse

"Esse foi o arrependimento mais comum. Quando as pessoas percebem que a vida delas está 
quase no fim e olham para trás, é fácil ver quantos sonhos não foram realizados. A maioria das 
pessoas não realizou nem metade dos seus sonhos e têm de morrer sabendo que isso aconteceu 
por causa de decisões que tomaram, ou não tomaram. A saúde traz uma liberdade que poucos 
conseguem perceber, até que eles não a têm mais."

2. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto

"Eu ouvi isso de todo paciente masculino que eu trabalhei. Eles sentiam falta de ter vivido mais 
a juventude dos filhos e a companhia de seus parceiros. As mulheres também falaram desse 
arrependimento, mas como a maioria era de uma geração mais antiga, muitas não tiveram uma 
carreira. Todos os homens com quem eu conversei se arrependeram de passar tanto tempo de 
suas vidas no ambiente de trabalho."

3. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos

"Muitas pessoas suprimiram seus sentimentos para ficar em paz com os outros. Como resultado, 
eles se acomodaram em uma existência medíocre e nunca se tornaram quem eles realmente 
eram capazes de ser. Muitos desenvolveram doenças relacionadas à amargura e ressentimento 
que eles carregavam."

4. Eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos

"Frequentemente eles não percebiam as vantagens de ter velhos amigos até eles chegarem em 
suas últimas semanas de vida e não era sempre possível rastrear essas pessoas. Muitos ficaram 
tão envolvidos em suas próprias vidas que eles deixaram amizades de ouro se perderem ao longo 
dos anos. Tiveram muito arrependimentos profundos sobre não ter dedicado tempo e esforço às 
amizades. Todo mundo sente falta dos amigos quando está morrendo."

Texto de Apoio ao Educador
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5. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz

"Esse é um arrependimento surpreendentemente comum. Muitos só percebem isso no fim da 
vida que a felicidade é uma escolha. As pessoas ficam presas em antigos hábitos e padrões. O fa-
moso 'conforto' com as coisas que são familiares O medo da mudança fez com que eles fingissem 
para os outros e para si mesmos que eles estavam contentes quando, no fundo, eles ansiavam por 
rir de verdade e aproveitar as coisas bobas em suas vidas de novo."

A arte da procrastinação – John Perry – Companhia das 
Letras35

Pode soar contrário ao senso comum, mas funciona: você 
pode realizar muitas coisas deixando-as para depois. Essa é 
a filosofia apresentada no livro A arte da procrastinação. Se 
você é do tipo que reluta em entregar as coisas no prazo es-
tabelecido, se distrai facilmente, navega na internet em vez 
de pagar as contas, ou é do tipo que compra o presente do 
seu amigo a caminho da festa, este livro vai mudar sua vida. 
Com uma linguagem simples e direta, John Perry nos mostra, 
por meio de exemplos práticos, como repensar a importância 
de nossos afazeres e conseguir realizar todos eles (e muito 
mais!), mesmo quando adiamos aquelas tarefas mais chatas. 

Prepare-se para descobrir estratégias efetivas e cientificamente testadas contra a procrasti-
nação, mas lembre-se de que, acima de tudo, é necessário aceitar sua tendência a deixar as 
tarefas para amanhã. Crie coragem, faça o que tem de ser feito, mas não deixe, é claro, de 
aproveitar o tempo que você perde.

Na Estante

Vale a pena LER
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De todas as provações pelas quais Ulisses passou, talvez a mais ameaçadora não tenha sido ne-
nhuma daquelas em que o que estava em risco era a integridade física do herói, atacado por 
gigantes devoradores de homens, ou acuado por feiticeiras que ameaçavam a forma humana. O 
perigo, por excelência, enfrentado por Ulisses foi o de chegar a uma terra de homens absoluta-
mente pacíficos, que passavam o dia inteiro alimentando-se de uma flor chamada loto. Esse há-
bito aparentemente inofensivo tinha consequências gravíssimas para qualquer viajante que tinha 
um objetivo na vida: o esquecimento absoluto. Esquecia para onde ia, por que ia, com quem ia, 
esquecia-se inclusive do próprio nome, ou seja, perdia a identidade. A Odisseia nos ensina que o 
esquecimento é a mais desalentadora forma de morte. Se morresse lutando contra gigantes, por 
exemplo, Ulisses teria sido destruído sendo quem ele era, mas, caso se rendesse à tentação do 
esquecimento dos comedores de loto, se perderia de si mesmo para sempre. Portanto, a primei-
ra regra para quem tem um destino é: jamais se esquecer. Não esqueça quem você é, quais os 
valores que norteiam o seu caminho, para onde você deve ir e o que deve fazer. Garantido isso, a 
outra regra de ouro é: ação! Um objetivo sem ação é um objetivo não cumprido e que não vai se 
cumprir. Traçar objetivos, a partir dos próprios sonhos, é vislumbrar o campo necessário para agir.

No vídeo selecionado para esta aula, “50 pessoas, 1 pergunta”, os entrevistados responderam a 
uma simples questão: “Qual é o seu sonho?”. Assista ao vídeo uma primeira vez, atento às respos-
tas e às reações dos entrevistados. Em seguida, a partir das questões propostas abaixo, assista a 
ele uma segunda vez e discuta com seus colegas de grupo sobre a relação de alguns dos sonhos 
apresentados no vídeo e a viabilidade das ações correspondentes.

• Comente um sonho citado no vídeo que lhe pareceu um tanto inconsistente, conside-
rando a forma vaga como é mencionado e o quanto a sua realização dependeria mais 
do acaso que das ações do “sonhador”.

• Escolha um sonho que lhe parece viável e imagine uma sequência de ações necessá-
rias para que a pessoa que o mencionou o atinja.

• Houve quem dissesse não ter sonho ou já ter feito tudo o que queria fazer... Algum 
entrevistado lhe pareceu realmente realizado, isto é, orgulhoso da própria trajetória? 
Caso a resposta seja positiva, justifique-a, relacionando os objetivos implícitos ao so-
nho que ele menciona e as ações realizadas para atingi-los.

Tome nota do que for discutido. Ao final, um representante do grupo apresentará para a classe 
as conclusões a que chegaram.

Para a próxima aula, traga o jogo de tabuleiro e o roteiro do filme “Visão do futuro – missão para 
os próximos cinco anos” desenvolvidos na aula anterior “Estou no caminho certo?”.

Atividade: Com o que sonham os outros?

Anexo 1
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Falar dos sonhos dos outros é mais fácil. “Se eu fosse você, eu faria assim ou assado”, costumamos 
dizer quando nos pedem nossa opinião. E é por isso que na aula passada foi proposta a reflexão 
entre objetivo e ação a partir dos sonhos alheios. Já quando o assunto é tratar do nosso próprio 
Plano de Ação, é mais complicado: estamos de tal forma, imersos na nossa própria vida, que é 
difícil algum distanciamento para julgarmos adequadamente nossas ações. É exatamente por isso 
que fazemos um plano: pondo-o no papel, nos distanciamos e mobilizamos ferramentas necessá-
rias para a execução. Enquanto está dentro de nós em forma de sonhos, pertence ao aspecto sub-
jetivo, mas quando ganham forma em um plano definido, pode ser abordado com objetividade. 
A essa altura do curso, você já está bastante adiantado, uma vez que já desenvolveu ferramentas 
objetivas para o seu plano.

Analise calmamente o jogo de tabuleiro e o roteiro cinematográfico que você elaborou numa das 
aulas anteriores. Tome nota das suas conclusões a partir do seguinte questionamento:

No dia em que você criou o jogo de tabuleiro, qual era a ação mais imediata a se efetivar e em que 
estágio ela se encontra agora? 

Em que ponto do tabuleiro você se encontra no momento? Quais ações concretas já estão em 
andamento para o próximo salto? 

• Relacione o jogo de tabuleiro ao roteiro cinematográfico que você criou. É verdade 
que você imaginou um filme para os próximos cinco anos... Mas, considere:

Com as ações já realizadas, quais as cenas do filme já estariam prontas ou em vias de materializar-
-se até o momento? 

• Analise o restante das casas do tabuleiro e relacione a sequência de ações às cenas 
que você imaginou para o filme final. Por exemplo:

- Cena do filme: “A personagem principal recebe o diploma de bacharelado”

- Ações do tabuleiro: “Estudar 6 horas aos finais de semana para passar no vestibular”, “fazer si-
mulados dos vestibulares das principais universidades do Estado”, etc.

Em vez de escrever aqui, no caso desta última questão, você pode inserir as cenas do filme dire-
tamente nas casas correspondentes ao seu jogo de tabuleiro.

Atividade: Tabuleiro cinematográfico

Anexo 2
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Para Refletir:

Daí por nove dias ventos funesto me conduziu sobre o piscoso mar. No décimo, abicamos à terra 
dos lotófagos, que se nutrem de flores. Ali descemos em terra e provemo-nos de água; em segui-
da, meus companheiros tomaram sua refeição junto dos ligeiros barcos. Depois de nos alimen-
tarmos de comida e bebida, despachei alguns companheiros a investigar que homens comiam 
pão naquela terra; escolhi dois homens e mandei com eles um terceiro, como arauto. Eles se 
adiantaram e confundiram com a gente lotógafa. Os lotófagos não pensaram em matar nossos 
companheiros; deram-lhes a comer do loto e quem, dentre eles, comia o fruto de loto, doce 
como mel, já não queria trazer notícias nem regressar, mas sim ficar ali com os lotófagos, susten-
tando-se de loto, sem pensar no regresso. Eu os trouxe à força para bordo, desfeitos em pranto; 
amarrei-os nos bojudos barcos, debaixo dos bancos. Aos outros leais companheiros mandei que 
embarcassem à pressa nos ligeiros barcos, para que nenhum, comendo loto, viesse a esquecer o 
regresso. Eles embarcaram sem demora, sentaram-se nos bancos e, dispostos em linha, feriram 
com os remos o mar cinzento...31
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Em casa: Cuidado com os lotófagos!

Com base no que foi exposto no trecho da Odisseia na seção Para Refletir, pense cuidadosamen-
te no seu Projeto de Vida e redija um pequeno texto, a partir da seguinte consideração. Cite três 
situações as quais podem ameaçá-lo a esquecer ou ainda a negligenciar as ações necessárias ao 
cumprimento de seus objetivos. Quais as estratégias necessárias e os apoios de que você dispõe 
para livrar-se desses perigos?

Guia ilustrado Zahar: Mitologia – Philip Wilkinson e Neil 
Philip – Editora Zahar.

Nas culturas do mundo parece haver incontáveis mitos e inú-
meros deuses. Dizem que apenas os mitos hindus da Índia 
envolvem milhares de divindades. Essa variedade é fascinan-
te, e deu origem a histórias que entretêm diversas gerações 
e inspiram artistas e escritores há séculos, sendo relevantes 
até hoje. Muitas pessoas leem os mitos pela luz que eles lan-
çam sobre a vida, os relacionamentos e a forma como o mun-
do evolui. Acima de tudo, eles fornecem uma visão singular 
sobre ideias, religiões, valores e a cultura dos povos que ini-
cialmente os criaram. Compreender sua mitologia é compre-
ender o seu mundo.

........................................................................................................

Este é um guia para vários dos mais interessantes e influen-
tes mitos do mundo. O corpo principal do livro explora os mitos geograficamente, com 
capítulos sobre a mitologia da Europa à Oceania, além de um capítulo dedicado espe-
cialmente aos mitos clássicos greco-romanos. Complementando este Quem é quem na 
mitologia, há uma série de breves biografias de deuses e deusas, detalhando suas origens, 
personalidades e feitos.

............................................................................................................................................................

O relato dos mitos neste livro origina-se de duas fontes distintas. Em alguns casos, os es-
critores antigos legaram narrativas sobre os mitos de seus povos, e esses textos fornecem 
informações sobre culturas como a da Grécia clássica e a da Índia. Quando não há textos 
antigos, confiamos no trabalho de folcloristas e antropólogos que visitaram as localidades 
e registraram e estudaram as histórias de sua tradição oral. A maioria dos mitos da África, 
América do Norte e Oceania nos foi passada dessa forma.36

Anexo 3

Na Estante

Vale a pena LER
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É chegado o momento de propor aos estudantes um caminho mais prático para o alcance de me-
tas e objetivos. A princípio, o conceito de estratégia pode até estar claro para alguns estudantes 
devido à familiarização com Plano de Ação. Contudo, muitos definiram algumas estratégias em 
seu PA sem saber exatamente o que estavam fazendo. Por isso, nestas aulas, os estudantes apren-
derão a definir as estratégias para otimização do seu Plano, compreendendo que as estratégias 
são meios para se chegar à visão. Para isso, é importante o autoconhecimento e um Projeto de 
Vida definido. Além disso, os estudantes refletirão sobre a sua capacidade de operacionalizar as 
estratégias – ao descobrirem suas dificuldades de executá-las. 

AULA 21 e 22: ACERTAR NO ALVO:  
A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS.  

37
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É chegado o momento de propor aos estudantes um caminho mais prático para o alcance de me-
tas e objetivos. A princípio, o conceito de estratégia pode até estar claro para alguns estudantes 
devido à familiarização com Plano de Ação. Contudo, muitos definiram algumas estratégias em 
seu PA sem saber exatamente o que estavam fazendo. Por isso, nestas aulas, os estudantes apren-
derão a definir as estratégias para otimização do seu Plano, compreendendo que as estratégias 
são meios para se chegar à visão. Para isso, é importante o autoconhecimento e um Projeto de 
Vida definido. Além disso, os estudantes refletirão sobre a sua capacidade de operacionalizar as 
estratégias – ao descobrirem suas dificuldades de executá-las. 

AULA 21 e 22: ACERTAR NO ALVO:  
A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS.  

37

• Refletir sobre as estratégias como meio para alcançar a visão; 

• Estabelecer relações entre objetivos, metas e estratégias e como esses elementos 
devem estar operacionalizados no Plano de Ação;

• Exercitar a capacidade de pensar estrategicamente; 

• Refletir sobre o processo de execução das estratégias. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Vantagens 
futuras.

– Leitura do trecho do livro de Alice no País 
das Maravilhas de Lewis Caroll.

– Preenchimento de plano para formular as 
estratégias. 

Questões sobre as finalidades práticas das 
estratégias para alcance dos objetivos.

45 minutos

Atividade: Visão globalística.

Preenchimento de plano estratégico para 
transformar as estratégias em ações.

Questões para saber se as estratégias estão 
alinhadas à visão e à missão do PA.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre as estratégias como meio para alcançar a visão;

• Estabelecer relações entre objetivos, metas e estratégias e como esses elementos 
devem estar operacionalizados no Plano de Ação.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Vantagens futuras

Objetivos
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Os estudantes já conhecem o trecho do livro de Alice no País das Maravilhas, pois já foi lido e 
trabalhado em estudos anteriores. Dessa forma, fica mais fácil desenvolver as relações existentes 
entre visão, missão e estratégias. Pensar estrategicamente é ter um propósito a ser atingido, pois 
quem não sonha e não tem objetivos claros fica sem rumo na vida, assim como Alice. É dedicar-se 
à realização de um ideal e transformar o sonho num objetivo – chegar ao Plano de Ação.

Os propósitos de vida de cada estudante são a referência necessária para escolher que caminho 
tomar. As estratégias, nesse sentido, movem-se na direção dos objetivos e perseguem a missão 
de cada um.

As estratégias surgem muitas vezes a partir das dificuldades enfrentadas pelos estudantes ao lon-
go do desenvolvimento do seu plano, ou seja, são ditadas pela dificuldade, quando poderiam es-
tar mais relacionadas à geração de oportunidade. Contudo, esse entendimento advém a partir da 
clareza de informações que os estudantes vão adquirindo a respeito de si ao construir o seu Pro-
jeto de Vida. Olhar para a própria vida ajuda a perceber os acontecimentos e entendê-los – esse 
é um dos propósitos da atividade (Anexo 1). Com o tempo, os estudantes aprenderão o caminho 
para gerar resultados mais rápidos, antecipando-se às dificuldades e aos problemas e descobrirão 
como gerar oportunidades por meio das estratégias. 

É importante, portanto, reconhecer e tomar posse do conhecimento de si, das variáveis que im-
pactam positiva e negativamente seus objetivos, além de possuir conhecimento sobre os seus 
pontos fortes (competências) e fracos (fragilidades ou possibilidades de melhorias) para trilhar 
com mais segurança o caminho desejado. 

     

• Exercitar a capacidade de pensar estrategicamente;

• Refletir sobre o processo de execução das estratégias. 

Elaborar e criar estratégias é fascinante, porém executá-las com sucesso é uma tarefa desafiado-
ra. Saber utilizar os recursos certos, no momento certo, demanda muita habilidade. Os estudan-
tes inicialmente podem apresentar dificuldades no desenvolvimento do PA, quando descobrirem 
que as ações não podem ser realizadas de forma aleatória e sem propósito. O importante nesta 
atividade (Anexo 2) é fazê-los entender que definir estratégias é um processo composto de ações 
inter-relacionadas e interdependentes as quais visam alcançar objetivos previamente estabeleci-
dos. Assim como também são uma “ocupação intelectual” com o futuro, mas revestidas de ação 
e não somente de pensamento. 

Desenvolvimento

Atividade: Visão globalística 

Objetivos

Desenvolvimento
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A execução da estratégia desempenha papel fundamental para a própria maximização e alcance 
dos resultados planejados do PA. A disciplina nesse caso é importante, como capacidade que pre-
cisa ser explorada diariamente. 

Além da disciplina, é importante monitorar o processo de execução das estratégias por meio dos 
resultados planejados para saber se houve desvios de rota em relação aos objetivos e às metas 
estabelecidas. Bem como, para diagnosticar quais foram as decisões que deixaram de ser toma-
das ou não foram adequadas. 

 

Observe a capacidade dos estudantes estabelecerem uma visão objetiva acerca do seu Plano de 
Ação, de modo a definir estratégias solucionadoras de futuros problemas, superar dificuldades 
presentes e desafios no seu Projeto de Vida. A disciplina e o estímulo na consecução das estra-
tégias são fatores que demonstram grande comprometimento com o Projeto de Vida. A forma 
como os estudantes alocam as estratégias permite perceber o domínio deles frente a essa ferra-
menta, bem como se conseguem criar através delas oportunidades de crescimento.

Resposta e Comentários: Em casa (Anexo 3)

As interferências na execução das estratégias podem ser oriundas de elementos atrelados às limi-
tações pessoais de cada pessoa – habilidades que ainda não dominam – FATORES INTERNOS – e 
às limitações ocasionadas pelas mudanças/transformações naturais da vida – FATORES EXTERNOS 
que impactam de diferentes formas o PA e na construção do Projeto de Vida. Tomar conheci-
mento sobre esses fatores ajuda a fazer uso de melhores estratégias, além de executá-las sem 
resistências.  

Ribeiro, Antônio Silva. Teoria geral da estratégia: o essencial 
ao processo estratégico. Almedina. Coimbra. 209.

Este livro marca um avanço digno de registro no estudo da es-
tratégia como processo. Caracteriza os elementos essenciais da 
sua utilização e interação.

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER
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Baiano, José Ubaldo. Sonho estrelado: a história de como 
um menino pobre tornou-se o maior vendedor do Brasil, 
encontrou sentido da vida no caminho de Santiago, re-
alizou seus sonhos e ajudou seus amigos a crescer. São 
Paulo: Jardim dos Livros, 2014. 

Conta a história de um menino pobre que superou obstá-
culos diários para ser alguém na vida. José Ubaldo Baiano, 
um dos maiores vendedores de livros do Brasil narra a sua 
infância pobre na Bahia e como, através da ajuda de um 
parente com melhores condições de vida, conseguiu en-
contrar o sentido da sua existência ao fazer o Caminho de 
Santiago de Compostela e realizou muito dos seus sonhos.

O Filme Online Sun Tzu A Arte Da Guerra, referência para os 
maiores estrategistas da história, o filósofo Sun Tzu foi respon-
sável pela criação e difusão das melhores táticas e estratégias de 
guerra. Após ser contratado pelo rei Helu, governante do estado 
chinês de Wu, que possuía um pequeno exército e precisava ven-
cer uma força dez vezes maior, Sun Tzu se mostrou um exímio 
estrategista, sustentando a noção de que para vencer é preciso 
pequenas quantidades de recursos e de destruição. Autor do li-
vro A Arte da Guerra, cujos ensinamentos serviram de base para 
outras áreas, como política e negócios, Sun Tzu e seus valiosos 
princípios são examinados pelo The HistoryChannel.37

39

Vale a pena ASSISTIR

40
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Fala-se muito em estratégias na formulação do Plano de Ação como meio para alcançar a visão, 
construir alternativas e traçar caminhos. Contudo, isso só é possível para quem sonha e tem ob-
jetivos claros. Pois, pensar estrategicamente aponta para aonde se deseja chegar. Assim como a 
resposta do gato Cheshire a Alice no País das Maravilhas de Lewis Caroll, a falta de propósitos leva 
a qualquer caminho. Sem a definição do que se quer é difícil escolher qual caminho trilhar. Sobre 
isso, preencha o modelo abaixo para definição das estratégias do seu Plano de Ação de acordo 
com as orientações dadas.

Modelo para fazer melhor uso dos meios e recursos para a consecução dos objetivos:

Plano Estratégico

Atividade: Vantagens futuras

Anexo 1

“
”

 – Podes dizer-me, por favor, que caminho 
devo seguir para sair daqui?

 – Isso depende muito para onde queres ir – 
respondeu o gato.

 – Preocupa-me pouco aonde ir – disse Alice.

 – Nesse caso, pouco importa o caminho que 
sigas – replicou o Gato.38

Objetivos: 

1-

2- 

3- 

4- 

5-

6-

“Os caminhos” para atingir 
a visão – Médio prazo

“O que atingir” 
“Os alvos” – Curto prazo 

“O que fazer” para atingir 
as metas – Curto prazo

Metas: 

1-

2- 

3- 

4- 

5-

6-

Estratégias: 

1-

2- 

3- 

4- 

5-

6-
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• Para os objetivos: Retome suas anotações dos estudos anteriores.

• Para as metas: Retome suas anotações das aulas anteriores.

• Para as estratégias: Pense naquilo que necessita executar para que seu Plano de Ação 
aconteça. As estratégias são ações iniciadas hoje que poderão levá-lo a uma situação 
mais cômoda no futuro. Portanto, a essência da estratégia consiste em gerar vanta-
gens para você no futuro, pois ela é um meio para obter seus objetivos – fins. Para 
isso, além de saber aonde se quer chegar, é preciso saber os seus pontos fracos e 
fortes para empregá-los em seu objetivo. Toda formulação de estratégias é uma ati-
vidade de planejamento, pois todo o seu Plano de Ação precisa ser revisto antes de 
se alcançar os resultados esperados. É por isso que é necessário trabalhar prevendo 
e prospectando o futuro – Como? Trazendo para o presente, elementos que levarão 
você a atingir o seu futuro imaginado.   

Agora, antes de seguir para a próxima atividade, analise suas estratégias e veja se têm finalidades 
práticas, como: simplificar ou estabilizar certas dificuldades suas – pontos fracos - e/ou melhorar 
as habilidades em que é muito bom – pontos fortes. Caso isso aconteça, significa que as estraté-
gias definidas são precisas e possibilitam exatamente romper com as suas limitações (sejam inter-
nas ou externas) e criar possibilidades. Para ajudá-lo nesta identificação, faça a análise:

-  Das variáveis que impactam positivamente nos seus objetivos – forças. Quais são? 

-  Das variáveis que impactam negativamente nos seus objetivos – fraquezas. Quais são? 

Dica: Em tese, os pontos fracos são as características ou limitações que advém das suas dificulda-
des pessoais ou do ambiente em que está inserido. As estratégias nesse sentido devem eliminar 
ou transformar as dificuldades em uma competência ou ponto forte. As forças são elementos e/
ou competências que trazem benefícios para alcançar os seus objetivos. Geralmente é algo que 
você controla/domina totalmente, e faz toda a diferença utilizar esse ponto forte como estratégia. 
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Elaborar e formular estratégias é uma tarefa desafiadora. Porém, executá-las com sucesso, co-
locá-las em prática no momento certo, da maneira certa, com os recursos certos, ao ponto de 
traduzir objetivos e metas em resultados, é algo mais desafiador ainda. Isso depende da sua capa-
cidade e competência em fazer as coisas acontecerem, ou seja, é preciso disciplina na execução 
das estratégias. Assim, nosso exercício é transformar suas estratégias em ações. Pois, de nada 
adianta definir as estratégias, se você não sabe como empregá-las. 

A partir do modelo da figura que segue abaixo defina:

    Plano Estratégico

-  Para cada estratégia defina ações prioritárias. As ações prioritárias devem passar por 
um processo de escolhas – O que eu tenho que fazer? 

-  Deixe a flexibilidade tomar “conta de você” para decidir qual a melhor ação a ser exe-
cutada. As ações devem ser adequadas ao momento certo, dependem da sua situação 
atual, mas devem ser comprometidas com o seu futuro. 

-  Cuidado para não confundir “a arte de aplicar os meios disponíveis” – estratégias - 
com os próprios meios – ação.

-  As ações devem gerar um “senso” de responsabilidade diário, que promova integra-
ção, comprometimento e motivação com os seus objetivos.

-  Para executar uma ação estratégica, você deve utilizar um conjunto de competências 
que domina. Assim como, ser disciplinado na execução de suas ações. Pois, além de 
saber fazer, a execução é essencial para o sucesso do seu PA. 

Atividade: Visão globalística

Anexo 2

Estratégias: 

1-

2- 

3- 

4- 

5-

6-

“O que fazer” para atingir 
as metas – Curto prazo

“O seu dia a dia” - a 
operacionalização das 
estratégias

Ações: 

1-

2- 

3- 

4- 

5-

6-
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Sobre as ações estratégicas que você traçou anteriormente responda:

• Elas definem diariamente um curso ou direção que apontam para a sua visão? Como 
você sabe disso? 

• Elas são relevantes para a realização da sua missão? Explique como. 

• Você tem pleno domínio sobre elas, ou seja, todas as ações estão ao seu alcance e 
você sabe como realizá-las? Como elas se relacionam com as suas competências? 
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Em casa: Sucesso na execução

Considerando que a execução das estratégias é um processo sistemático de discussão exaustiva 
dos “quês” e “comos”, faça um levantamento dos fatores que podem interferir na execução de 
suas estratégias. Isso inclui levantar hipóteses sobre as possíveis mudanças que podem interferir 
no seu plano, assim como, avaliar as suas competências e conhecimentos atrelados aos resultados 
que busca alcançar.  

Anexo 3
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Dom Quixote é um excelente exemplo para pensar o resultado das ações a partir das metas al-
cançadas. Assim que ele queimou os miolos e rompeu com a realidade, já se colocou em marcha 
e passou a traçar metas e executá-las ao mesmo tempo. A leitura de sua história nos permite ver 
que ao mesmo tempo em que executava uma ação, já era possível verificar e traçar uma nova 
meta, basta lembrar-se do episódio em que preparava suas armas e armadura. A realização das 
metas modificava a realidade e essa modificação interagia com o seu Projeto de Vida.

Nestas aulas, os estudantes conhecerão o circuito ação-resultado-ação, cuja dinâmica é apresen-
tada por um jogo, o qual possibilita aos estudantes sentir e perceber a interação entre o resultado 
das ações e o Projeto de Vida. Ao final, é esperado que adquiram a capacidade de refletir sobre o 
que acontece durante o processo de execução das ações e ao final dele, entender que é no inte-
rior das ações que o “querer ser” se define e a realidade se modifica. Essa capacidade inaugura a 
possibilidade de refletir o rumo das ações, dar continuidade a elas, fazer ajustes ou modificar os 
planos, a partir da análise das consequências e das tendências das ações.

AULA 23 e 24: O ESPERADO ENCONTRO COM 
OS RESULTADOS.

41
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• Refletir sobre o resultado das ações das metas alcançadas no Plano de Ação;

• Refletir sobre os resultados das ações, a partir das tendências;

• Verificar os resultados, a partir das consequências;

• Compreender o circuito ação-resultado-ação.

• Carretel de Barbante ou linha suficientemente comprida;

• Um balão de aniversário;

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Interatividade e 
ação.

Realização do jogo “Teia da Interação” e 
diálogo sobre os resultados e relações com 
o Projeto de Vida.

40 minutos

Atividade em grupo: 
Ação-resultado-ação:  
consequências e tendências.

Leitura dos textos: reflexão e discussão 
sobre o processo de ações a partir de um 
exemplo. 

45 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Vivenciar as ações integradas às metas de um jogo;

• Perceber a integração entre as ações e a consequência dos resultados na realidade;

• Refletir sobre a interação entre o resultado das ações e o Projeto de Vida.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Interatividade e ação

Objetivos
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A atividade “Interatividade e ação” (Anexo 1) propõe aos estudantes a prática do jogo “Teia da 
interação”. Espera-se que ao realizar o jogo, os estudantes possam vivenciar o ambiente criado e 
observar a interação entre o resultado das ações e as metas alcançadas, estimulados pela frase: 
“A ação é a parte que é diferente da meta que é o todo, mas também é o mesmo que a meta, 
o todo. A essência é o todo e a parte”. O ambiente de integração proporcionado pela dinâmica 
sugere um passeio pelas sensações e sentimentos que surgem durante a atividade, conforme é 
dado o comando pelo educador, que surge como uma liderança positiva na condução das ações. 
A integração e a interação entre as partes e o todo, neste jogo, cria condições de refletir como 
metáfora do processo: as partes, consideradas como ações e o todo, considerado como meta e 
objetivo. É possível haver novas leituras, dependendo do entrosamento e da reflexão do grupo. 
O trabalho do educador consiste em provocar a reflexão dos estudantes, de acordo com o que 
vivenciam durante o jogo.

Jogo Teia da Interação:

Objetivo: Vivenciar de forma lúdica a integração do resultado das ações e interações entre as 
ações, as metas, os objetivos e o Projeto de Vida.

Participantes: Máximo 30 estudantes.

1º Passo: Escrever no quadro ou em uma cartolina: “A ação é a parte que é diferente da meta que 
é o todo, mas também é o mesmo que a meta, o todo. A essência é o todo e a parte.”

2º Passo: Pedir a todos os estudantes do grupo que formem uma grande roda e leiam a frase 
escrita no quadro;

3º Passo: Entregar o carretel de barbante para um dos integrantes da roda e explicar que ele deve 
ficar com a ponta do barbante e jogar o carretel para outra pessoa qualquer da roda, justificando 
porque escolheu tal pessoa;

4º Passo: A segunda pessoa que recebe o carretel deve segurar uma parte do barbante, de modo 
que, o mesmo fique esticado entre a 1ª e a 2ª pessoa, em seguida, deve jogar o carretel para ou-
tro componente da roda, justificando porque escolheu tal pessoa. Esse passo é repetido até que 
todos os componentes da roda tenham sua parte do barbante. Está formada, então uma grande 
teia, conforme mostra a figura:

 

Desenvolvimento
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5º Passo: Durante a dinâmica, após instruções iniciais, o educador deve acompanhar a interação 
dos estudantes e, ao mesmo tempo, esclarecer em que consiste a integração do resultado das 
ações e a interação com o Projeto de Vida, tendo por base o texto abaixo. Preferencialmente, o 
educador deve evitar a leitura do texto, podendo assim adaptá-lo com suas palavras, assegurando 
a continuidade da dinâmica e a essência do que se trata.

Cada ser desta roda é uma parte que forma um todo. Então, iremos pensar que cada indivíduo, 
aqui presente, é uma ação que está comprometida com a realização de uma meta. Chamaremos 
de ação, cada parte, que ao se completar o fio atinge a meta; e de objetivo, o todo. É importante 
perceber as ações interligadas, comunicando-se, interagindo e dependendo umas das outras para 
que a meta e o objetivo sejam alcançados. Estas relações – de interligação, de comunicação, de 
interação e de dependência – são a essência do plano e sua integração deve ser observada.

Uma ação desencadeia outra ação que alcança uma meta, que exige novas ações para realizar 
novas metas até alcançar o objetivo, todas as ações trazendo novo valor agregado. O resultado de 
cada ação e de todas, ao mesmo tempo, interage e transforma a realidade, determinando o Pro-
jeto de Vida. [Ação do Educador: colocar o balão de aniversário cheio, no meio da teia, de modo 
que ele fique sustentado e em equilíbrio sobre ela].

A realidade é transformada a cada vez que a teia se movimenta. Este Balão, que está sendo sus-
tentado pela teia, representa o equilíbrio resultante de todas as ações interagindo. Também é 
possível pensar que essa dinâmica integrativa se repete, como num jogo de espelhos, quanto à 
interação do objetivo ao Plano de Ação, assim como entre o Plano de Ação e o Projeto de Vida: 
esses são padrões da visão do todo.

Observem o balão e sua relação com a teia, para haver equilíbrio, é importante que todas as 
partes cooperem entre si. [alguns estudantes podem pensar em não se mexer para não alterar 
o equilíbrio]. Não agir também significa agir, pois uma ação/força estagnada também participa, 
dificultando ou facilitando a dinâmica do todo.

Essa dinâmica entre as ações gera resultados que provocam consequências e apontam tendên-
cias, que ao mesmo tempo ecoam na vida e definem sua nova realidade e seu Projeto de Vida. O 
todo (metas/objetivo) e as partes (ações) são interdependentes e harmonizam-se, embora haja 
uma perpétua oscilação, em que as ações e as metas se alimentam mutuamente, modificando a 
realidade. O resultado final vai sendo adivinhado, a partir das consequências que vão sendo ge-
radas, e as tendências são sinalizadas e podem ou não ser redefinidas com a mudança consciente 
de ação. [Ação do Educador: A partir de agora, o educador tira da mão de cada estudante, um 
pedaço de barbante deixando-o cair. Faz de maneira lenta, para que o efeito se conecte com a 
narrativa e interaja com o que acontece no grupo]. 

Entretanto, ao observar o balão e a dinâmica das ações, é possível perceber que as mudanças 
na realidade podem ser positivas e favoráveis ao plano, a todas as ações, ou à maior parte delas, 
ou podem ser desfavoráveis e colocar todo o projeto em risco. [aos poucos continuar retirando o 
barbante da mão dos estudantes, dando tempo para observar o efeito]

Isso significa que pode haver uma competição e não cooperação entre as ações, assim, corremos 
o risco de uma ação sobrepor-se à outra; uma ação ou uma meta atrapalhar ou impedir que outra 
aconteça; ou ainda que a realidade criada não tenha sido a realidade desejada. Por isso, a conse-
quência das ações precisa ser mapeada e observada para gerar novas reflexões e abertura para 
repensar novas ações e meta de maneira cooperada e sinérgica.  
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E o que acontece quando não há cooperação e sinergia entre as ações? Quando elas não são refle-
tidas a partir das dificuldades e possíveis obstáculos reais ou quando não há colaboração de todas 
as partes? [Neste momento todos já largaram sua parte dos barbantes e o balão está no chão] 

Acontece o mesmo que aconteceu com este balão: perde-se o equilíbrio do Plano até que ele 
perca o rumo. [Ação do Educador: O educador deve pegar o balão]. 

No entanto, ainda há tempo de recuperar o equilíbrio, se todos pegarem suas partes do barbante, 
ou seja, se todas as ações forem realinhadas e cada meta for questionada, refletida e realinhada 
ao Projeto de Vida, só que se demorar muito, pode ser tarde demais. 

[Ação do Educador: estoura-se o balão].

Ao final da dinâmica, é importante sentar junto aos estudantes ainda em círculo e fazer uma escu-
ta tomando nota das impressões que tiveram ao realizar a dinâmica (brainstorm). Essas anotações 
podem ser utilizadas no início da aula seguinte para dar continuidade à reflexão do circuito ação-
-resultado-ação. É interessante que os estudantes sejam orientados para reler o texto trazido pelo 
educador durante a dinâmica – há uma adaptação no Caderno do Estudante.

        

• Verificar os resultados da ação, a partir do processo – durante e depois da ação;

• Refletir sobre as consequências e tendências trazidas pelo resultado da meta;

• Aplicar o conhecimento em uma situação real.

No início da aula, é interessante trazer as anotações sobre as impressões dos estudantes na aula 
anterior, pois essas impressões podem auxiliar no desdobramento da reflexão, ou apenas situar a 
reflexão no circuito ação-resultado-ação, que é o tema central desta aula.

A mudança da realidade é impulsionada pelos resultados das ações executadas. Para refletir sobre 
esse tema, é importante que os estudantes leiam o texto 1 – (anexo 2 – Atividade “Ação – re-
sultado – ação – consequências e tendências), que versará sobre as mudanças da realidade e o 
impacto nos diferentes planos da vida – social, pessoal e profissional. É esperado que os estudan-
tes percebam que a decisão em seguir determinada ação pode desequilibrar outros planos, bem 
como pode afetar o plano de outras pessoas do convívio, gerando desafios difíceis de mensurar. 
O equilíbrio deve ser balanceado pela verificação do resultado das metas durante o processo de 
execução das ações e no final dele.

Atividade: Ação-resultado-ação: consequências e tendências

Objetivos

Desenvolvimento
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O segundo texto retoma a notícia com a história de Alexander Grothendieck. É esperado que, a 
partir da leitura dos trechos sobre Alexander, os estudantes possam refletir coletivamente, em 
um bate papo sobre as consequências e as tendências a partir do resultado das ações, numa aná-
lise do processo de execução. A vida de Alexander foi tomada por preocupações relacionadas às 
consequências do uso de seu conhecimento para favorecer a guerra, algo que fez com que ele se 
fechasse em seus estudos e proibisse a publicação de seus postulados. Assinalamos alguns pontos 
possíveis para auxiliar a discussão.

Pontos de reflexão:

- Relações entre os resultados das ações e as expectativas do matemático Alexander – a nova 
realidade. 

Grothendieck dedicou sua vida para a matemática (missão), tornou-se um notável estudante/pes-
quisador (objetivo), no entanto, os resultados de suas ações tendiam a ser usadas para a guerra, e 
o matemático ocupava-se da política ambiental e do ativismo antinuclear.

- As ações de Grothendieck e seus postulados e o uso desses conhecimentos - tendências.

Se seus postulados se mantivessem financiados pelo Ministério da Defesa, as ações do matemáti-
co estariam incoerentes com sua luta. Ele teve seu pai morto em um campo de concentração na 
2ª Guerra Mundial e sua mãe participou de uma das mais sangrentas guerras da história, a Guerra 
Civil Espanhola. Provavelmente, pela experiência vivenciada ao longo de sua vida, Grothendieck 
não gostaria de ter seus conhecimentos a serviço da guerra, uma vez que os estudos que são 
financiados pelo Ministério da Defesa atuam a favor de estudar e criar estratégias para a guerra. 

- A paralisação na divulgação de suas pesquisas – consequências.

A saída de Alexander foi paralisar a divulgação de suas pesquisas. Não deixou de pesquisar, mas 
publicamente é o que se imaginava, pois ninguém mais acessava seu capital intelectual. 

- Pista sobre mudança de planos e redirecionamento de suas ações – motivações para nova ação.

Os planos de Grothendieck mudaram quando ele se negou a continuar suas ações, ao receber 
financiamentos para estudar, a tendência que se apresentava não era de seu agrado. A mudança 
na realidade operou-se com sua reclusão, ele parece ter entendido que a continuidade sigilosa de 
suas pesquisas era a saída para contribuir para o fim da guerra (visão de futuro). Só nos anos 90 
é que os materiais são entregues à universidade, mas, mesmo assim, mantém-se trancado, o que 
prova que ele não deixou de produzir conhecimento nesse tempo de reclusão, mas equilibrou as 
possíveis consequências de suas ações, que poderiam prejudicar o mundo todo se fossem usadas 
para fabricação de material para construir bombas, aviões, máquinas, bem como, para traçar tá-
ticas e estratégias a favor da continuidade das guerras.
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Observe se os estudantes compreendem a relação integrativa entre ações, metas, objetivos, Pla-
no de Ação e Projeto de Vida, sob o ponto de vista dos processos de execução. Além disso, é 
importante que sejam capazes de planejar e executar as ações, tendo responsabilidade com as 
consequências e percebendo as tendências positivas e negativas de suas ações, bem como a flexi-
bilidade em se modificar e ajustar o Plano de Ação, conforme a verificação ação-resultado-ação. 

Trecho da conversa imaginária do livro Planejamento Sim e Não – Quinta-feira, 19 de novembro.39

“Nada mais importante, se vemos as coisas dessa forma, que saber como essa bendita realidade 
se transforma. Se eu ajo para modificar coisas que estão em si mesmas se transformando, com ou 
sem minha ação, eu ajo em verdade contra ou a favor de tendências que existem, como já vimos. 
Nada mais importante, então, que tentar saber como se dão as transformações, como se processa 
essa evolução. Sobre isso parece que existem pelo menos duas maneiras de entender esse pro-
cesso. Uma maneira que chamaríamos de linear: as situações vão se sucedendo umas às outras, 
as coisas vão passando disso para aquilo, de homem vivo a homem morto, de pára-quedista no ar 
para pára-quedista ensopado, de dominante a dominado, de dominado a dominante. A evolução 
é uma permanente alteração de situações que se sucedem simplesmente umas às outras. Na ou-
tra maneira, se considera que pela maneira linear se veem somente as aparências. Já se vê muito, 
é bem verdade, porque já não se veem as coisas estáticas, imutáveis, que vimos que é o modo 
como interessa a muita gente que elas apareçam. Já é um grande progresso em relação à cegueira 
completa, imposta ou escolhida, dos que são impedidos ou recusam ver evolução. Mas ainda não 
se vê tudo. Segundo a segunda maneira de entender o processo de transformação da realidade, 
por trás dessa linearidade aparente existe uma permanente tensão de tendências, forças, inte-
resses, que se opõem ou se reforçam uns aos outros. Nesse conjunto existem sempre duas mais 
importantes que são opostas uma à outra, uma delas sempre sobrepujando a outra, e dando com 
isso uma determinada forma à realidade, ao repercutir-se o seu domínio nas combinações ou en-
frentamentos das demais. Mas a força sobrepujada estando sempre em ação, e por isso mesmo, 
de fato, também influenciando a realidade. Que evolui segundo o comando da força dominante, 
mas cada situação traduzindo uma determinada relação de forças entre a dominante e a domina-
da, considerada também a ação das demais. Isto implicando em transformações somente quan-
titativas da realidade em evolução, sem transformações qualitativas, enquanto a mesma relação 
de dominação se mantiver.  Essa evolução continuando até que a força dominada se iguale à força 
que a ela se antepõe. Criando-se nesses momentos um quase equilíbrio, momentos que às vezes 
podem ser um bocado longos, e que dão à realidade uma aparência quase totalmente estática. 
Como a gaivota para no ar, depois de uma rápida descida, graças a uma conjugação determinada 
de correntes ascendentes, de atração da gravidade e da ação das suas asas. Ou como uma imensa 
viga da ponte de concreto armado, que a gente não entende como não cai. Feita de ferro e de 
concreto agindo em sentidos opostos para neutralizar a força da gravidade. Até o momento em 
que, a evolução continuando, uma das forças em presença se impõe ou se reimpõe sobre a outra 
ou sobre as outras, a gravidade ou o vento ascendente, e ocorre uma ruptura de equilíbrio. Se 
a vencedora for a força principal anteriormente sobrepujada, se dá uma mudança qualitativa na 
evolução da realidade. A gaivota sobe em vez de descer e a ponte cai (...)”.

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador
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O voo do cisne: A revolução dos diferentes, de José Luiz Tejon 
Megido40

Em o Voo do Cisne, Tejon nos conta como somos todos convidados 
pelos acontecimentos da vida a nos transformarmos e a nos sentir-
mos o patinho feio, e como foi sua descoberta de que nosso destino 
maior e natural é sermos belos cisnes, independentemente do mo-
mento de vida que estivermos vivendo.

O que Tejon mostra neste livro é que, seja qual for o seu sonho, 
o seu conceito de sucesso, você só pode alcançá-lo sendo fiel a si 
mesmo, sendo único no meio da multidão que passa toda a vida 
tentando ser igual aos outros. 

Guerra dentro da gente, de Paulo Leminski. Editora Scipione.41

Baita era um menino pobre, filho de lenhadores. Um dia, ele 
encontrou um velho, que se ofereceu para ensinar-lhe a arte da 
guerra. Entusiasmado e sem saber o que o aguardava, o menino 
resolveu acompanhar aquele homem, numa viagem que o aju-
daria a compreender melhor a vida e o que vai no coração do 
homem.

Vidas ao Vento (Kaze Tachinu), Hayao Miy-
zaki, Japão/2013, 126m.

Inspirado na história de JiroHorikoshi, o de-
signer que criou o famoso avião de combate 
japonês Mitsubishi A6M Zero, um dos mais 
mortíferos na Segunda Guerra Mundial. O fil-
me conta a biografia de Jiro que sonha ser um 
piloto de aviões. Seu sonho é modificado com 
a descoberta de uma miopia grave. Desde en-

tão seu sonho é se tornar um projetista de aeronaves e seu objetivo é tornar esse sonho real. 

Todas as ações cotidianas de Jiro passam a ser realizadas e governadas para realizar sua missão. 
A trajetória de Jiro é descrita por passagem pela escola, pela universidade e posteriormente 
pela indústria de aviões. É um estudante e funcionário dedicado e mede seus esforços no al-
cance de seus sonhos, empreendendo ações cotidianamente. Torna-se assim um designer de 
aviões. Só que seu sonho está alinhado a outras visões de futuro que parecem ser diferentes 
da sua e bem mais destrutivas.

Na Estante

Vale a pena LER

42

43

Vale a pena ASSISTIR

44
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Para que possamos discutir resultados, iremos fazer um passeio por nossas ações, intenções e re-
lações. Já vimos que, sempre que se projeta um sonho e se decide planejá-lo, alinhamos os nossos 
ideais (visão, missão, valores, premissas) aos caminhos e alvos operacionais (objetivos e metas) 
e, dessa forma, conseguimos guiar nossas ações e investir nelas desejando atingir nossos sonhos. 

Para pensar na dinâmica dos objetivos, metas e ações, e perceber como acontece a interação dos 
resultados com o Projeto de Vida, trazemos a proposta do jogo “Teia da interação”. Siga as instru-
ções do educador que irá animar o texto sugerido.

Teia da interação

A ação é a parte que é diferente da meta que é o todo, mas também é o mesmo que a 
meta, o todo. A essência é o todo e a parte.

Cada ser presente na roda é a parte (ação) que forma o todo (meta/objetivo). Então, cada indiví-
duo que lança o fio é uma ação que está comprometida com a realização de uma meta. A ação 
representa a parte; o conjunto de ações, que resulta no alcance da meta, representa o todo. 

É importante perceber que as ações estão interligadas, se comunicam, interagem e dependem 
umas das outras para que as metas e o objetivo seja alcançado. Estas relações formam a essência 
do plano e sua integração deve ser observada.

Uma ação desencadeia outra ação que alcança uma meta, que exige novas ações para realizar 
novas metas até alcançar o objetivo. O resultado de cada ação e de todas, ao mesmo tempo, in-
terage e transforma a realidade, determinando o Projeto de Vida. 

A realidade é transformada a cada vez que a teia se movimenta. O balão, sustentado pela teia, 
representa o equilíbrio que resulta da interação de todas as ações. Também é possível pensar que 
essa dinâmica integrativa se repete quanto à interação do objetivo ao Plano de Ação; assim como, 
entre o Plano de Ação e o Projeto de Vida: esses são padrões da visão do todo.

Ao observar o balão e sua relação com a teia, é possível perceber que, para haver equilíbrio, é 
importante que todas as partes cooperem entre si. Não agir também significa agir, pois uma ação/
força estagnada também participa, dificultando ou facilitando a dinâmica do todo.

Essa dinâmica entre as ações gera resultados que provocam consequências e apontam tendên-
cias, ao mesmo tempo ecoam na vida e definem sua nova realidade e seu Projeto de Vida. O todo 
(metas/objetivo) e as partes (ações) são interdependentes e harmonizam-se, embora haja uma 
perpétua oscilação, em que as ações e as metas se alimentam mutuamente, modificando a reali-
dade. O resultado final vai sendo adivinhado, a partir das consequências que vão sendo geradas, e 
as tendências são sinalizadas e podem ou não ser redefinidas com a mudança consciente de ação. 

Entretanto, ao observar o balão e a dinâmica das ações, é possível perceber que as mudanças na 
realidade podem ser positivas e favoráveis ao plano, a todas as ações, ou à maior parte delas, ou 
podem ser desfavoráveis e colocar todo o projeto em risco. 

Isso significa que, corremos o risco de uma ação sobrepor-se à outra; uma ação ou uma meta 
atrapalhar ou impedir que outras aconteçam; ou ainda que a realidade criada não tenha sido a re-
alidade desejada. Por isso, a consequência das ações precisa ser mapeada e observada para gerar 
novas reflexões, dar abertura para repensar novas ações e novas metas, de maneira cooperada 
e sinérgica.  

Anexo 1 - Interatividade e Ação
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E o que acontece quando não há cooperação e sinergia entre as ações? Quando elas não são 
refletidas a partir das dificuldades e possíveis obstáculos reais ou quando não há colaboração de 
todas as partes? Acontece o mesmo que aconteceu com o balão: perde-se o equilíbrio do Plano 
até que ele perca o rumo. No entanto, ainda há tempo para recuperar o equilíbrio, se as ações 
forem realinhadas e cada meta for questionada, refletida e realinhada ao Projeto de Vida, só que 
se demorar muito, pode ser tarde demais.
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Como vimos, na aula anterior, alcançar a meta resulta em modificar a realidade, e nenhuma re-
alidade se transforma completamente de uma hora para outra, nem de maneira direta e linear. 
O processo de mudança se dá gradativamente e por isso precisamos ter clareza e consciência 
de nossas ações, a qual meta se dirigir e qual objetivo cumprir. Escrever, executar e verificar faz 
parte do circuito ação-resultado-ação. A partir desse circuito, você é capaz de refletir sobre todo 
o processo entre planejar uma ação, executá-la e verificar o seu resultado antes que inicie uma 
nova ação.

A opção por não verificar o processo, significa agir no automático e não despertar a consciência 
para a realidade em que se atua. O risco é entrar num espaço de incertezas, em que as condições 
vão mudar, mas não se sabe o que vai acontecer. Os resultados podem ser atingidos, mas os meios 
não serão checados. E nem todos os resultados serão, necessariamente, bons, pois alguns deles 
podem concorrer com outros que não estavam nos planos, principalmente se nos deixarmos levar 
e não tivermos clareza da nossa identidade e do que queremos.

Texto 1

“Uma vez concluída a ação planejada, surge uma nova realidade. Nesse momento, verificamos 
que a ação empenhada gerou consequências em nosso plano. As consequências geram impactos 
positivos e/ou negativos em nossas vidas, em nosso Projeto de Vida. Diversos planos da vida – 
social, pessoal e profissional – são tocados por esses impactos. Quando pensamos na força do 
resultado de nossas ações, durante e após o processo da ação, devemos perceber os benefícios e 
prejuízos dessas ações para nós mesmos e para outras pessoas. Assim, como mostra a dinâmica 
do balão, é importante observar suas metas, durante e ao final do processo de cada ação, antes 
que seja tarde demais, antes que o balão estoure, pois nem sempre o que planejamos acontece 
da maneira que pensamos. 

É preciso estar certo de que o planejado compete em uma realidade, que ampliada, toca outras 
realidades, daí fazer ajustes e corrigir caminhos para que seu Plano se aproxime mais e mais do 
idealizado por você ou mude a rota ao perceber que os meios pelos quais se atingiram os resulta-
dos não são ideais, pois prejudicam a sua identidade e a de outras pessoas. Planos mudam, por-
que sempre surgem obstáculos inesperados, por isso agregamos a oscilação como um valor, que 
deve ser visto de maneira positiva. As oscilações sugerem peso às ações. Quando observamos o 
balão na teia, nos foi possível imprimir nova força nas ações até que se restabelecesse equilíbrio.”

Texto 2

Alexander Grothendieck foi um importante matemático do século passado.  Nascido em 1928, em 
Berlim, filho de um anarquista russo e de uma jornalista, foi deixado na Alemanha enquanto os 
pais foram lutar na Guerra Civil Espanhola. Os três voltaram a se reunir na França, onde Grothen-
dieck passaria a maior parte da vida, logo depois seu pai – que era judeu – foi capturado pelos 
nazistas e morto em Auschwitz.

Atividade: Ação-resultado-ação: Consequências e tendências

Anexo 2
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Seus talentos não eram óbvios na juventude, mas seu empenho foi revelado enquanto estudava 
na Universidade de Montpellier e surpreendeu os educadores ao resolver uma lista de atividades 
propostas, que ia além do planejamento para o ano. Sua dedicação e disciplina renderam ações e 
conclusões que inovaram os conhecimentos na álgebra e na geometria.

No entanto, no ápice de sua carreira, Alexander retirou-se para uma vida reclusa e recusou compar-
tilhar suas pesquisas. Retiramos alguns trechos da notícia, veiculada nas aulas do Caderno 1, para 
refletir sobre as consequências e as tendências durante o processo de vida do ilustre matemático.

“Grothendieck recusou-se a aceitar a medalha Fields e rejeitou ofertas de trabalho apresentadas 
por universidades de várias partes do mundo.”

“Por volta dos anos 1970, ele abandonou sua pesquisa, preferindo se concentrar na política am-
biental e no ativismo antiguerra.”

“Ele deixou o Instituto de Altos Estudos Científicos, perto de Paris, após descobrir que era, em 
parte, financiado pelo Ministério da Defesa.”

“Ele também desistiu de um cargo no College de France para ingressar na Universidade de 
Montpellier, onde sempre se posicionou na linha de frente dos protestos antinucleares.”

“Grothendieck não desistiu completamente de suas pesquisas, mas recusava-se a compartilhá-las 
publicamente.”

“No começo dos anos 1990, ele entregou 20 mil páginas de notas e cartas a um amigo que as ana-
lisou por vários anos antes de transmiti-las à Universidade de Montpellier. Sob ordens estritas de 
Grothendieck, elas foram mantidas trancadas a chave nos arquivos da universidade.”

1. Tendo em vista, os textos sugeridos, mais as impressões sobre a dinâmica da Teia da Interativi-
dade, dialogue com seus colegas e com seu educador: 

a)  As ações de Grothendieck, seus postulados e o uso desses conhecimentos; 

b)  As relações entre os resultados das ações e as expectativas do matemático Alexander;

c)  A paralisação na divulgação de suas pesquisas; 

d)  A mudança de planos e o redirecionamento de suas ações.
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É provável que os estudantes já tenham visto um destes gráficos – eles aparecem com frequência 
nas redes sociais, em diferentes idiomas: 

 

Dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Nesta, a linha que representa “O que 
aconteceu” lembra um pouco a das trajetórias daquela experiência científica dos anos 1930 – ten-
tar seguir em linha reta sem ter uma referência. A brincadeira serve perfeitamente para ilustrar 
o que pode acontecer quando faltam indicadores de processo no planejamento (ou seja: quando 
faltam indicações que nos permitam verificar em que pé as coisas estão a cada momento, em 
relação aos objetivos). É exatamente sobre isso que esta aula vai tratar.

AULA 25 e 26: ONDE ESTOU NESTE MOMENTO? 
INDICADORES DE PROCESSO.

45
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• Compreender como os resultados podem ser expressos e quantificados para saber se 
está no caminho certo.

• Estabelecer relações entre os indicadores de processo e os objetivos traçados.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Estudo dirigido 
sobre Indicadores.

Usando a técnica de estudo dirigido em 
duplas, leitura de textos e realização de 
atividades de compreensão.

40 minutos

Atividade: Indicadores de 
processo para um Projeto 
de Vida.

Discussão em grande grupo a partir da ativi-
dade realizada em casa (Meus indicadores): 
compartilhamento de indicadores definidos, 
discussão e orientação do educador.

45 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Expor com suas palavras o conceito de indicador;

• Diferenciar os tipos e os diferentes pontos de vista dos indicadores;

• Definir indicadores simples para diferentes áreas de atividades e objetivos;

• Trocar ideias e chegar a conclusões comuns sobre informações e conceitos.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Estudo dirigido sobre indicadores

Objetivos
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O educador pede aos estudantes que formem duplas para um estudo dirigido no qual eles vão (a) 
entender o que são indicadores e (b) aprender as bases para definir bons indicadores para acom-
panhar seu progresso em seu Projeto de Vida. (Em caso de classes numerosas, nada impede que 
o trabalho seja realizado em trios ou quartetos; com mais de quatro estudantes, porém, o estudo 
tende a ser bem menos produtivo.)

Sugerimos a técnica de estudo dirigido em sala de aula e em dupla porque ela permite ao edu-
cador acompanhar o andamento do trabalho das duplas enquanto estudam e atuar como facili-
tador para aqueles que encontrarem mais dificuldades, já que o estudo dirigido facilita a identi-
ficação e o atendimento de diferenças individuais. O estudo dirigido a partir dos textos (Anexo 
1) incentiva a atividade intelectual do estudante e exige que ele mobilize seus recursos mentais 
para identificar, selecionar, comparar, concluir, extrapolar e, posteriormente, começar a aplicar o 
que aprendeu sobre indicadores na atividade em casa. Se tudo correr bem, os estudantes terão 
oportunidade de refletir em conjunto, esclarecer dúvidas com ajuda de um colega, experimentar 
outros pontos de vista e aprimorar seus modos de exprimir por escrito suas conclusões. Um es-
tudo dirigido bem executado favorece também a independência e a segurança do estudante com 
relação ao conteúdo.  

É interessante que o educador circule pela sala para acompanhar todas as etapas do trabalho e 
assim obter uma visão geral das conclusões e dificuldades encontradas, o que certamente vai 
enriquecer seus comentários no momento da avaliação final.

Em casa: Meus indicadores (Anexo 2)

O estudante faz primeiro exercício de redigir indicadores para quatro áreas e também uma pri-
meira análise da adequação deles usando os critérios indicados na própria atividade. 

Não há acerto e erro nas respostas, mas pode haver inadequação na maneira de exprimir as 
ideias. As próprias indicações dos textos lidos em aula e das instruções da tarefa de casa podem 
servir de base ao educador para ajudar o estudante a fazer os ajustes necessários. 

No caso de indicadores ligados a capacitação, aprendizagem, comportamentos, atitudes, o educa-
dor pode lembrar os diversos indicadores disponíveis na vida escolar, tais como os resultados de 
avaliações, os dados de frequência e tantos outros, que ele pode também utilizar para monitorar 
seu progresso. 

A atividade da aula seguinte partirá do trabalho feito em casa pelos estudantes. O educador pode 
lembrá-los que é importante trazer a atividade completa, para compartilhar seus indicadores com 
os colegas e, em conjunto, discutir as ideias da classe sobre indicadores para os Projetos de Vida 
que todos estão elaborando.  

        

Desenvolvimento
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• Compartilhar seus primeiros indicadores;

• Ampliar a variedade de indicadores e selecionar os que pareçam adequados ao seu 
Projeto de Vida;

• Identificar áreas de atividades/ação às quais se aplica o uso de indicadores.

Nossa sugestão é que o educador trace três colunas na lousa, nas quais serão anotados os indica-
dores apresentados pelos estudantes, segundo três dimensões de competências:

CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES e 

COMPORTAMENTOS

Esse tipo de classificação ajuda a perceber se alguma área está pouco ou muito enfatizada, e as-
sim se pode buscar maior equilíbrio. Para facilitar o trabalho do educador, aqui vão as definições 
resumidas de cada título de coluna:

Conhecimentos: aqui falamos das competências ligadas ao SABER, ou seja, tudo o que adquirimos 
como conhecimento ao longo da vida, e principalmente na vida escolar, em cursos, etc.

Habilidades: aqui falamos das competências ligadas ao SABER FAZER, ou seja, nossas capacidades 
para executar determinadas tarefas.  

Atitudes: aqui falamos das competências ligadas ao QUERER FAZER, ou seja, os nossos comporta-
mentos e modos de agir e reagir diante das situações e ocupações do nosso cotidiano.

Nada impede que o educador escolha outra maneira de organizar o registro dos indicadores cria-
dos pelos estudantes, se lhe parecer mais conveniente ou adequada às necessidades da classe.

Enquanto os estudantes apresentam seus indicadores (Anexo 3), o educador pode observar e co-
mentar semelhanças, repetições, ênfases recorrentes, detalhes da redação... É aconselhável que 
os indicadores sejam redigidos com simplicidade e sejam verdadeiramente úteis. Comentários 
dos colegas são bem-vindos, na medida em que forem construtivos e se mantenham dentro do 
espírito da atividade, que é o de compartilhar para enriquecer posteriormente o trabalho indivi-
dual do Projeto de Vida de todos os estudantes.

Atividade: Indicadores de processo para um Projeto de Vida

Objetivos

Desenvolvimento
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Siga a orientação do educador para a organização do trabalho. Com um colega, você vai fazer um 
estudo dirigido para (a) entender o que são indicadores e (b) aprender a definir bons indicadores 
para acompanhar seu progresso em seu Projeto de Vida. 

Leia os textos a seguir, reflita sobre os conteúdos, discuta com seu colega e procurem esclarecer 
juntos as dúvidas antes de completar o que for pedido.  

Texto 1: Enquanto as ações planejadas começam a ganhar vida42

“(...) a tal fase de acompanhamento não é ficar assistindo de camarote como a ação se desenvol-
ve. O que na verdade tem que ser feito é interferir nela, mudá-la, sempre que comece a se mos-
trar furada, arriscando não levar aos objetivos que se pretende atingir. (...) não se pode ficar só 
vendo passivamente o que se passa. (...) continuar pensando a ação depois que ela começa, para 
não voltar a agir improvisadamente, sem querer? (...) Descobrir os erros antes deles serem come-
tidos (...)é possível quando a realidade global na qual sua ação se insere se modifica tão nítida e 
rapidamente que determinadas ações já se mostram supérfluas ou inoportunas antes mesmo de 
serem começadas. (...) Talvez outro caso parecido com esse seja quando há uma série de ações 
encadeadas, e as primeiras delas se revelam erradas. Dá tempo então para corrigir o curso da 
coisa, modificando as seguintes, antes que novos erros sejam cometidos.”

• Cite três coisas que são feitas na fase de acompanhamento, segundo o autor do texto:

“(...) Outra coisa: às vezes, dadas essas diferentes circunstâncias, pode se tornar necessário não 
propriamente modificar determinadas decisões, mas introduzir ações completamente novas, que 
nem haviam sido cogitadas no plano inicial. Seja para completar resultados considerados insufi-
cientes, seja para fazer frente a efeitos ou reações provocados pelas ações que já realizamos. O 
que equivale a dizer que, a essa altura dos acontecimentos, o plano inicial pode ser jogado fora, 
para ser substituído por outro plano, elaborado ali no quentinho da ação...”

• Responda: Se você planejou tudo, por que, segundo o autor, às vezes é preciso mudar 
as ações planejadas?

“(...) a tendência a obedecer o plano, a qualquer custo, tem raízes na dificuldade natural de se 
aceitar que sempre se está obrigado a modificar os planos, inclusive até mesmo imediatamente 
depois de começar a sua execução. (...) Me apego ao planejamento porque não quero improvisar. 
Tomo decisões da maneira mais refletida possível. Mas de partida tenho que aceitar que posso 
abandoná-las. Fica quase o dito pelo não dito, ou a impressão de que realmente não é possível 
senão improvisar. Então, para não me sentir muito perdido, passo a dizer que o plano foi bem 
refletido e bem pesado, portanto se tem que o obedecer de qualquer maneira. (...) Como se sair 
dessa? (...) Elasticidade mental... Mais do que elasticidade mental. O que ocorre é que, salvo nos 
momentos de mudança de peso, é o sim ou o não que domina. No planejamento acho que se tem 
que tentar encaminhar as coisas da melhor maneira possível. O menos improvisadamente possí-
vel, o mais planejadamente possível. O importante é estar atento aos objetivos, e à possibilidade 
de mudar os próprios objetivos...”

• Por que, segundo o autor, é necessário ter elasticidade mental?

Atividade: Estudo dirigido em duplas sobre Indicadores

Anexo 1
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Texto 2: Indicadores

Um INDICADOR é um parâmetro que permite perceber a diferença entre o que alguém espera 
realizar e o que está acontecendo no momento atual. A pessoa tem uma meta, começou a agir, a 
fazer alguma coisa para atingi-la e, graças aos indicadores, pode saber se o que está sendo feito 
está ou não possibilitando que ela avance no caminho da meta desejada. 

Outra maneira de definir indicador é esta: um indicador é una característica específica, observável 
e mensurável que pode ser usada para mostrar as mudanças e os progressos que a pessoa está 
fazendo com relação a um resultado (objetivo) que estabeleceu. 

É importante fazer essas observações sistematicamente, a partir de pontos de vista diferentes. 
Três deles são muito úteis para monitorar como andam as coisas em seu Projeto de Vida e tam-
bém em qualquer outro tipo de plano:

1.  O ponto de vista da EFICIÊNCIA: atingir seus objetivos usando o mínimo possível de 
recursos. 

2.  O ponto de vista da EFICÁCIA: conseguir realizar o que você se propõe a fazer. 

3.  O ponto de vista da QUALIDADE: fazer o que você se propõe a fazer tão bem quanto 
deveria.

Os indicadores servem para isto: ajudar você a perceber como as coisas andam e, se for preciso, 
corrigir o rumo e pensar em novas ações.  

Um bom indicador reflete seu trabalho, é fácil de entender para qualquer pessoa, não exige cál-
culos complicados e mostra-se útil na prática. Se você definir um indicador que não se enquadre 
nessa descrição, é bem provável que ele não funcione e acabe sendo deixado de lado.

• Escreva aqui, em uma frase, sua definição de indicador:

• Responda: Para que serve um indicador?

• Responda: Com indicadores a partir dos pontos de vista de eficiência, eficácia e quali-
dade, quais são os três tipos de informações que uma pessoa obtém sobre o andamen-
to de seus planos?  
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Tipos de indicadores

Dependendo do que vamos observar, há três tipos de indicadores.

Para os recursos materiais, usamos indicadores de estrutura. Por exemplo: num hospital, um 
indicador de estrutura seriam os equipamentos disponíveis para atender os pacientes, ou a quan-
tidade de leitos na UTI. 

• Imagine um exemplo de indicador de estrutura numa escola e outro para seu Projeto 
de Vida e anote-os aqui:

Para o que se faz, usamos indicadores de processo. Por exemplo: num hospital, alguns indicado-
res de processo seriam o tempo que o médico passa com cada paciente, a frequência com que as 
pessoas fazem a limpeza e desinfecção dos quartos, a adequação dos procedimentos para cada 
doença... 

• Imagine um exemplo de indicador de processo para o trabalho em uma escola e outro 
para seu Projeto de Vida e anote-os aqui:

Para o final do processo todo, usamos indicadores de resultado, que vão fornecer informações 
quanto ao atingimento ou não dos objetivos. Por exemplo: num hospital, alguns indicadores de 
resultado seriam a taxa de cura e também de complicações ou mortalidade de pacientes em 
comparação com algum padrão de qualidade. Para um curso profissionalizante, poderia ser a 
porcentagem de estudantes que conseguem emprego ao concluir o programa de formação. (Os 
“indicadores de resultado” são o tema do módulo seguinte.) 

• Imagine um exemplo de indicador de resultado para o trabalho em uma escola e ou-
tro para seu Projeto de Vida e anote-os aqui:

O conjunto dos indicadores que usamos deve nos fornecer informações suficientes para poder-
mos responder a esta pergunta: Fizemos o que nos propusemos a fazer tão bem quanto devería-
mos e poderíamos?
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Considerações importantes para definir seus indicadores de processo

• Um indicador deve ser simples, claro, sem ambiguidade, e descrever com clareza o 
que está sendo medido.

• Palavras como “melhorar”, “aumentar”, “reduzir”, isoladamente, não são adequadas 
para um indicador. É importante estabelecer realmente aonde se quer chegar, se pos-
sível quantificando.

• Quando outras pessoas estão envolvidas, é importante que elas também deem seu 
parecer sobre o que está acontecendo, para ter uma ideia mais precisa e completa. 
Um indicador é confiável quando serve para medir alguma coisa ao longo do tempo e 
da mesma forma, seja quem for o observador.

• Se você quer acompanhar bem o andamento das coisas (o processo), não basta dar 
uma olhada e controlar “de vez em quando”: é preciso fazer isso a intervalos regu-
lares, de acordo com as metas que você definiu. Só assim você não é apanhado de 
surpresa sem possibilidade de corrigir o rumo e/ou alterar as ações. 

• Nem sempre é possível quantificar as informações. Nesse caso, pode ser de grande 
ajuda ouvir outras pessoas que nos informam como percebem as coisas para as quais 
nos faltam indicadores “exatos”.  

• Responda: que outras pessoas estão envolvidas e deveriam ser ouvidas, com relação a 
seu Projeto de Vida?

• Escolha um indicador de processo que você considere importante para seu Projeto de 
Vida. Anote-o abaixo. Indique ao lado com que frequência (ou a que intervalos regula-
res) você acredita que deverá usá-lo para monitorar seu progresso rumo aos objetivos.
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Em casa: Meus indicadores

Em aula, você leu, discutiu e chegou a algumas conclusões sobre indicadores. Agora, vai começar 
a exercitar a definição de indicadores para si mesmo, levando em conta o que já imaginou até 
agora para seu Projeto de Vida. 

1. Escolha quatro áreas que considere importantes em seu Projeto de Vida (por exemplo: forma-
ção, mudanças de comportamento, capacitação, atitudes, conhecimentos, práticas, comunicação, 
hábitos...) e escreva pelo menos um indicador para cada uma no quadro abaixo. (Ao completar 
seu Projeto de Vida, mais tarde, lembre-se disto: é bom ter pelo menos um indicador de processo 
para cada área de atividades.)

ÁREA INDICADOR

2. Abaixo, você tem uma lista com algumas perguntas que ajudam a verificar se um indicador é 
bom. Use-as para examinar cada um dos indicadores que escreveu no quadro acima e conferir se 
eles podem ser melhorados. Se a resposta for SIM, faça as correções ou alterações necessárias. 

Para saber se um indicador é bom:

• Seu indicador é confiável? (Você ou outra pessoa poderia aplicá-lo outras vezes, da 
mesma forma?)

• Seu indicador é preciso e claro? Qualquer pessoa entende o que ele mede? 

• Seu indicador está relacionado a um objetivo bem definido, ou é vago? 

• Seu indicador é prático, ou sua aplicação demanda recursos complicados? 

Anexo 2
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Você vai precisar dos indicadores que escreveu em casa para esta atividade. Siga as orientações 
do educador. Bom trabalho! 

Atividade: Discussão em grande grupo – Indicadores de processo para 
um Projeto de Vida

Anexo 3
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Indicador de resultado, por se referir à consumação de um processo, deve, evidentemente, ser 
aplicado ao final da execução de um Plano de Ação, contudo precisa ser estabelecido já na fase 
inicial do planejamento, assegurando as condições objetivas para saber se o que se pretendia ini-
cialmente foi de fato alcançado no fim do percurso. 

A criação de indicadores dessa natureza, como instrumentos fundamentais à mensuração das 
metas estabelecidas no PA de cada estudante é o foco desta aula.

AULA 27 e 28: PARA ONDE EU VOU? INDICADORES 
DE RESULTADO.

46
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Indicador de resultado, por se referir à consumação de um processo, deve, evidentemente, ser 
aplicado ao final da execução de um Plano de Ação, contudo precisa ser estabelecido já na fase 
inicial do planejamento, assegurando as condições objetivas para saber se o que se pretendia ini-
cialmente foi de fato alcançado no fim do percurso. 

A criação de indicadores dessa natureza, como instrumentos fundamentais à mensuração das 
metas estabelecidas no PA de cada estudante é o foco desta aula.

AULA 27 e 28: PARA ONDE EU VOU? INDICADORES 
DE RESULTADO.

46

• Compreender a noção de indicadores de resultado;

• Expressar e quantificar os resultados das ações, criando indicadores específicos para 
as metas estruturadas no Plano individual.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Como saber se 
consegui?

Inferir indicadores de resultado a partir da 
análise das metas listadas nos planos de 
ação dos colegas.

40 minutos

Atividade: Atividade: Como 
vão minhas prioridades?

Exercício de criação de indicadores de 
resultados, a partir da observação do Pla-
nejamento Semanal estruturado em aulas 
anteriores.

45 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Compreender e inferir indicadores de resultado, a partir da análise das descrições dos 
objetivos listados nos Plano de Ação dos colegas. 

A compreensão da noção de indicadores de resultados vai demandar, nesta aula, uma análise 
dos objetivos listados no PA dos colegas. A ideia é produzir um distanciamento prático, direto: os 
estudantes submetem os objetivos dos colegas a um questionamento pragmático, indagando-se 
quais serão as formas de saber se as metas foram ou não foram atingidas ao final do processo. 

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Pássaros em extinção

Objetivo

Desenvolvimento
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Dessa forma, é possível exercitar a objetividade necessária a um PA, pois qualquer pessoa que o 
lê, deve compreendê-lo de modo a obter respostas concretas e objetivas. 

Assim, o desenvolvimento dessa atividade (Anexo 1) ocorrerá da seguinte forma: os estudantes 
terão a tarefa de listar em uma folha de papel as metas estabelecidas para o seu PA. Feito isso, 
o educador recolhe as folhas e as redistribui aleatoriamente entre os estudantes, de modo que 
possam tecer considerações sobre os objetivos dos outros, procurando respostas as mais objeti-
vas possíveis para as perguntas: Quais são os alvos do colega para atingir os resultados expressos 
nas metas? Ou seja: o que é preciso aparecer como resultado, de modo a se saber que a meta 
foi atingida? Os indicadores devem estar estreitamente vinculados às conclusões do PA: através 
deles, é possível saber quais são os pontos fortes e fracos do Plano, onde estão as oportunidades 
de êxito e até mesmo o que ameaça a execução do Plano.

É importante que o educador esclareça a importância dos indicadores: São instrumentos utiliza-
dos para expressar e quantificar resultados. É através deles que sabemos se conseguimos ou não 
atingir os objetivos traçados; Poder mensurar aquilo que se objetiva no Plano: média de notas nas 
disciplinas apresentadas, número de aprovações em vestibulares, etc.

Feito isso, o educador recolhe as folhas de papel e as devolve aos respectivos donos. É o momen-
to em que os estudantes poderão refletir sobre as implicações práticas de seus objetivos como 
dados passíveis de mensuração, além de visualizarem o final do percurso que desejam percorrer. 
Desse modo, submetidos ao olhar pragmático do outro, podem pensar sobre seus métodos de 
análise e avaliação dos objetivos em termos não ideais, mas calcados nas condições reais que lhes 
serão apresentadas.

        

• Expressar e quantificar os resultados das ações, criando indicadores específicos para 
as metas estruturadas no Planejamento Semanal elaborado nas aulas anteriores.

Nesta aula foi dado um exercício extremamente objetivo e pragmático de estabelecimento de 
metas e execução de tarefas com prazos anual, mensal e semanal (Anexo 2). Assim os estudantes 
podem aproveitar a planilha resultante da atividade passada para o exercício aqui proposto.

Os indicadores de resultado, sendo parte de um PA, devem ser obviamente, estruturados antes 
da execução das tarefas. Contudo, para o exercício aqui proposto, vale à pena pedir para que os 
estudantes foquem todas as tarefas semanais estabelecidas em suas planilhas, mesmo aquelas 
tarefas já realizadas a contento. 

Para que os estudantes consigam criar indicadores para suas metas, é importante que tenham 
em mente estas considerações: ao final do caminho percorrido, é necessário alcançar algo, atingir 
um alvo, ter um retorno. Tudo isso como resultado das ações desenvolvidas. Sendo assim, não 

Atividade: Como vão minhas prioridades?

Objetivo

Desenvolvimento
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basta, por exemplo, ter efetivamente se dedicado ao tempo de estudo previsto, é necessário que 
a dedicação aos estudos resulte em avanços no nível dos saberes estudados. A partir do exemplo, 
percebe-se que o êxito será reconhecido se for possível aferir o quanto se aprendeu quando o 
processo chegar ao fim. Aquilo para que se estudou é a meta, portanto, uma forma de saber se a 
meta foi atingida é quantificando o conteúdo dos estudos: por exemplo, tirando notas acima da 
média nas disciplinas que abrangem aqueles conteúdos estudados.

Se o estudante se dedica ao estudo do inglês, por exemplo, e na linha de partida conhecia ape-
nas o conteúdo verb to be, em algum momento o seu indicador deve apontar para a aquisição 
de conhecimento referente a outras manifestações verbais do idioma – simple past tense, por 
exemplo. “O que eu pretendia? O que eu consegui?”, é um bom par de perguntas esclarecedoras 
nesse sentido.

 

Observe se os estudantes compreendem o conceito de indicadores de resultado, notadamente 
em contraposição ao de indicadores de processo trabalhados nas aulas anteriores. Além disso, é 
esperado que os estudantes sejam capazes de exercitar esse conceito na prática, estabelecendo 
indicadores específicos para suas metas estruturadas no Planejamento Semanal.

Em casa (Anexo 3)

Seção Respostas e comentários

O objetivo dessa atividade é observar em que medida os PAs estão sendo devidamente acompa-
nhados e apoiados por outras pessoas, notadamente no tocante à efetivação das tarefas esta-
belecidas em prazos determinados. Sendo assim, espera-se que algo das discussões sobre ações 
concretas surjam nas conversas extraclasses.

Mensurável – Qual o tamanho da sua meta?43

O que é delimitado pode ser medido, certo? Mensurar uma meta significa determinar seu tama-
nho, de forma qualitativa ou quantitativa. Quando você a mensura, na verdade está avaliando 
quanto ainda precisa andar para chegar ao ponto em que pretende. Essa resposta pode ser dada 
em valor, em tempo ou em qualquer outra unidade de medida que permita o acompanhamento 
dos passos dados […] [Por] exemplo [na compra de um] [...] apartamento, poderíamos calcular o 
valor para a sua aquisição em torno de, por exemplo, 550 mil reais (considerando um metro qua-
drado de 5 mil reais). Este é o custo do seu sonho e o tamanho do seu esforço!

A parte mensurável da meta também pode conter, opcionalmente, indicadores que mostrem a 
evolução rumo ao objetivo. Afinal, ninguém consegue ter 550 mil reais antes de ter juntado mil, 30 
mil, 150 mil e assim por diante. Isso proporciona a resposta para uma pergunta simples: 

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador
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Como posso saber se estou conseguindo realizar minha meta? Esses indicadores podem ser pe-
quenas conquistas, objetos físicos, uma soma em dinheiro, etc. É importante ressaltar que esses 
indicadores não são tarefas. Eles apenas mostram que algo já foi feito e que isso o deixou mais 
próximo do resultado final.

No exemplo do apartamento, poderíamos definir que os indicadores seriam:

1. Entrada de 50% do valor do imóvel (275 mil reais);

2.  Venda do apartamento atual;

3.  Aprovação no financiamento do novo imóvel;

Os três pontos citados são marcos em sua jornada. Opcionalmente podem ser estabelecidas datas 
para se chegar a esses marcos.

Veja estes outros exemplos de metas:

Meta – MBA em Harvard

Específica: Concluir um MBA em Business Administration pela Universidade de Harvard, a ser re-
alizado na cidade de Boston em no máximo 24 meses, com dedicação integral.

Mensurável: Serão necessários 70 mil dólares divididos em 24 parcelas de 2.917 dólares. Dedica-
ção de três anos de estudo, para conseguir ser aprovado e estudar integralmente.

Indicadores: Conseguir aprovação no TOEFL; conseguir ser aprovado no GMAT; Conseguir visto 
para os EUA; ser aprovado na inscrição de Harvard. Que ações afetam nesses indicadores?  Ver 
visto de permanência nos EUA, 

Meta – Aumentar faturamento da empresa.

Específica: Aumentar em 20% o faturamento bruto da Farmácia, através da incorporação de uma 
nova linha de produtos naturais da empresa ABC para tratamento de estresse. Obter uma mar-
gem de lucro líquido de 10% sobre o faturamento da empresa.

Mensurável: Compra de estoque inicial no valor de 50 mil reais. Com faturamento de 70 mil e 
lucro líquido de 7 mil.

Indicadores: Venda semanal de 17.500 reais, em média.
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Criatividade, juventude e novos horizontes profissionais – 
Organizado por Maria Isabel Mendes de Almeida e José 
Machado Pais, editora Zahar.44

Essa coletânea de seis artigos assinados por autores brasilei-
ros e portugueses da área de ciências sociais aborda os novos 
processos de criatividade e profissionalização entre os jovens. 
A finalidade é refletir sobre as transformações ocorridas nas 
subjetividades frente aos impasses e desafios apresentados 
pela sociedade contemporânea.

Apoiados em um eixo comum – os processos de profissionali-
zação -, eles tecem reflexões suscitadas a partir de pesquisas 
de campo realizadas com jovens que atuam em áreas empre-
sariais e artísticas, seja no Brasil, seja em Portugal.

Na Estante

Vale a pena LER

47
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Sendo o indicador de resultado um parâmetro para avaliar se as metas foram ou não consumadas, 
ele visa responder basicamente às seguintes perguntas, ao final do processo: Ao traçar meu PA, 
o que eu defini como resultado esperado? Agora, concluído todo o percurso estabelecido, o que 
eu realmente consegui? Ficou dentro do esperado ou deixou a desejar? Consegui ir além ou es-
tou aquém do que estabeleci? Se não consegui, quanto exatamente me faltou para cumprir meu 
plano?

Como se depreende das questões acima, indicadores de resultado devem expressar e quantificar 
se a sua meta é, por exemplo, ser aprovado com média 9 em uma disciplina fundamental para o 
que você quer ser, 9 é o resultado esperado. Este é, portanto, o seu indicador. O passo a passo de 
todo o percurso é algo que será avaliado, como visto nas aulas anteriores. 

Como você sabe, a clareza do seu PA é fundamental, devendo estar escrito de modo que qualquer 
um que o leia entenda. Aplicando essa regra às áreas específicas dos indicadores, então temos 
que estes devem ser claros, objetivos e mensuráveis.

Caso o seu Plano e os dos colegas tenham sido estruturados de maneira clara, significa que qual-
quer um de vocês pode compreender qualquer um desses Planos. Portanto, podem, ao lê-los, 
responder a essas perguntas: Quais os objetivos desse Plano? Como saber se eles foram ou não 
atingidos? – isto é: quais os indicadores para isso? Tendo em vista essa objetividade é que a pro-
posta desta aula é fazer essas perguntas sobre o PA dos outros, de modo sucinto e objetivo, loca-
lizando todas essas informações essenciais.

Liste em uma folha todos os objetivos estabelecidos no seu Plano. Quando todos tiverem criado 
as listas, o educador vai recolhê-las e redistribuí-las, aleatoriamente. A tarefa é, a partir dos ob-
jetivos listados pelo colega, deduzir e criar os indicadores de resultado necessários à avaliação ao 
final do percurso. Os indicadores devem ser instrumentos que possam trazer à tona dados quan-
tificáveis que possibilitem responder à seguinte pergunta: 

• Como saber se isso que o meu colega pretende será atingido ou não?

• Feito isso, devolva a folha ao colega e resgate a sua folha. Os indicadores que o seu 
colega deduziu dos seus objetivos fazem sentido? 

• Eles permitem de fato responder às perguntas acima? Faltou alguma coisa? O quê? 

• Agora, liste você mesmo os indicadores para os seus objetivos, ajustando, se for o 
caso, as sugestões dos colegas às suas próprias observações.

Atividade: Como saber se consegui?

Anexo 1
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Agora que você entendeu um pouco mais sobre como avaliar processos e resultados em um Plano 
de Ação, gerando indicadores que apontem as condições atuais reais em que se encontram suas 
metas, vale à pena praticar no contexto do seu Plano individual.

• Estruture a sua planilha de Planejamento Semanal. Nessa planilha, você deve estabe-
lecer suas metas para o ano, das quais, metade delas devem ser trabalhadas em um 
mês. Destas, duas teriam a devida atenção e tratamento semanais. Você seria capaz 
de estabelecer os indicadores das suas metas semanais estabelecidas desde então e 
aplicá-los à condição atual em que se encontram aquelas tarefas?

Para estabelecer os indicadores para as suas tarefas, pense no que você deveria conquistar, ob-
jetivamente, com a execução de cada uma delas. Por exemplo, a sua meta é melhorar o seu 
desempenho em matemática. Na sua planilha, você estabeleceu a estratégia de estudar essa ma-
téria cinco vezes por semana. Portanto, o número de estudos por semana é o seu indicador de 
processo – isto é, a forma como você está caminhando rumo à sua meta. Um outro indicador 
de processo que melhor retrata a tendência da evolução seriam as notas parciais, em cada mês 
ou bimestre. Já para criar um indicador de resultado, isto é, para saber se o eu desempenho em 
matemática melhorou, você deve estar sabendo mais da disciplina do que sabia no começo desse 
período. Uma forma objetiva de medir esse impacto é estabelecer uma nota acima da média na-
quela disciplina – portanto, ficaria assim, no seu PA: Indicador de resultado: média final acima de 7.

Ao final dessa atividade, forme dupla com um colega e discutam sobre seus indicadores, consi-
derando: ao apresentar o seu resultado para o seu colega, ele consegue detectar o processo do 
cumprimento da sua meta? - em outras palavras: está claro e objetivo, de modo que o outro possa 
compreender?

Lembrando que: 

• Indicadores são definidos como sendo dados ou informações, preferencialmente 
numéricos, que representam um determinado fenômeno e que são utilizados para 
medir um processo ou seus resultados.

• Os indicadores são utilizados para: Garantir ou melhorar um processo e/ou resultado.   
O que você deseja garantir/modificar? Quanto você quer melhorar? Aonde você quer 
chegar? Qual a sua situação atual em relação a meta? Está muito longe, falta muito ou 
pouco? Quanto? Como você vai saber se melhorou ou não?

• Os indicadores devem contribuir de forma explícita para o cumprimento dos objetivos;

• Devem estar intimamente relacionados às principais conclusões do processo de ela-
boração do Planejamento (pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças);

• Devem medir desempenho e não atividade;

• Devem ser simples e de preferência exigir pouca ou nenhuma explicação;

• Devem permitir fixação de metas e autonomia na obtenção das mesmas;

Pode-se começar com poucos indicadores, medindo apenas os processos básicos, e ir aumentan-
do gradativamente à medida que haja melhor sensibilidade ao trato desse assunto.

Atividade: Como vão minhas prioridades?

Anexo 2
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Para refletir:

Se você sentiu falta, nesta aula, de alguma referência a Ulisses, o herói paradigmático da Odisseia 
cujas pistas têm sido preciosas para o nosso processo de criação de um Projeto de Vida, eis que 
ele resolve, mais uma vez, dar o ar de sua graça. Dessa vez para nos auxiliar em uma reflexão cui-
dadosa sobre a maneira como realizamos ou não satisfatoriamente as nossas metas, avaliamos o 
processo, os resultados das ações e reconfiguramos nossas estratégias. Observe.

Depois de uma longa estadia na casa da feiticeira Circe, Ulisses sente que é hora de retomar a 
viagem rumo a Ítaca. Porém, uma única pessoa, em todo o mundo, seria capaz de instruir o he-
rói adequadamente sobre como voltar com segurança à terra natal. Acontece que essa pessoa, 
o sábio Tirésias, já havia morrido há muito tempo. Então, o que restava afazer? Ora, visitá-lo na 
casa dos mortos (Hades), é claro!, sugere a feiticeira Circe, que passa em seguida a orientar Ulisses 
sobre como descer àquelas profundezas em que nenhum ser humano vivo jamais ousara entrar. 

Ao se despedir de Circe, porém, Elpenor, um dos companheiros de Ulisses, tomado por uma em-
briaguez de vinho, cai do telhado e morre. Na pressa de retomar a viagem, Ulisses e os demais 
homens da tripulação, abandonam o corpo na casa de Circe e não se demoram sequer para chorar 
uma única lágrima, quanto mais para construir um túmulo digno para o finado. Assim, seguem. 
Após algumas peripécias e rituais, Ulisses chega então ao Hades, à procura de Tirésias.

Mas, adivinhe qual foi a primeira alma com que ele se depara, mal tendo chegado ao Hades? Isso 
mesmo: a do companheiro morto. Tristonho, Elpenor lamenta amargamente tão pouca considera-
ção do amigo. Não sabia ele que uma coisa dessa não se faz? Que homem digno de honra seguiria 
viagem, deixando um amigo insepulto, sem um monumento que pudesse preservar-lhe a memó-
ria para além da morte? E como Ulisses poderia tornar-se um herói de verdade, um modelo de 
excelência humana, com uma falha grave como essa em sua trajetória? Como a empreitada dele 
poderia ser bem-sucedida, se ele traía os valores que o norteavam? 

Após essa franca lição de moral, eis que Ulisses encontra Tirésias e o sábio o instrui sobre como 
voltar para casa em segurança. E é claro que parte dessa instrução estabelecia que o herói não 
deveria seguirem frente a partir dali, mas refazer boa parte da viagem, desde a casa de Circe, para 
reparar o erro de não ter honrado devidamente a memória do companheiro morto. Assim Ulisses 
descreve a reparação do seu erro:

Deixando a correnteza do rio Océano, o barco alcançou as ondas do mar de largos caminhos e a 
ilha de Eéia, onde se encontra a casa de Aurora, filha da manhã, suas cirandas e o nascer do sol. 
Ali chegados, abicamos o barco nas areias e desembarcamos no quebradouro do mar, onde dor-
mimos esperando pela divina Aurora.

Mal raiou a filha da manhã, Aurora de róseos dedos, mandei companheiros a casa de Circe bus-
car o corpo do falecido Elpenor. Ato contínuo, rachando lenha e, pesarosos, derramando grossas 
lágrimas, fizemos seus funerais no ponto mais avançado do cabo. Depois de cremar o corpo com 
as armas do morto, erguemos-lhe um túmulo; sobre ele erigimos uma estela e fincamos no alto 
um remo maneiro.

Não executamos todas essas cerimônias sem que Circe percebesse o nosso regresso da mansão 
de Hades. Aprontou-se pressurosa e veio acompanhada de servas que traziam pão, abundância 
de carne e rútilo vinho puro. A augusta deusa parou no meio de nós e disse:

– Homens formidáveis sois vós, que descestes vivos à mansão de Hades e assim tereis duas mor-
tes, quando os demais morrem apenas uma vez. Eia, porém, comei da comida, bebei do vinho e 
ficai aqui o dia inteiro; zarpareis assim que luzir a aurora. Eu vos indicarei a rota, esclarecendo 
todas as minúcias, a fim de que nenhuma trama funesta no mar ou em terra vos faça sofrer com 
tribulações.45
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Em casa

Reúna-se com as pessoas com quem você pode contar para a criação e execução do seu Plano de 
Ação e conversem sobre os indicadores que você criou na última aula. Ao final, redija um pequeno 
texto sobre a conversa, considerando os seguintes pontos:

-  Pareceu-lhes que os indicadores foram definidos corretamente, de modo a darem 
condições para detectar os erros e os acertos?

-  Alguma modificação surgiu dessa conversa? Qual? 

Anexo 3
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O Plano de Ação é a ponte que, construída, permite levar o estudante do “ser” para o “querer” 
ser. Como toda ponte, por sua extensão, é necessária que tenha a base sustentada. Para isso, 
no desenvolvimento do trabalho do estudante, ele precisa ser orientado a afirmar pilares de 
sustentação. Deve garantir para si a oportunidade de Aprender a Fazer – um pilar da aprendiza-
gem de competências. Implica, necessariamente, o conhecimento e a ampliação da capacidade 
de aprender e comunicar-se, de trabalhar em conjunto, de gerir conflitos que surgem durante 
a execução de seu PA. Perceber o que se faz e o que é necessário fazer para alcançar o que se 
quer: conseguir identificar os pontos fortes e fracos em seu Plano, compreender e assimilar as 
ameaças presentes em sua vida, bem como transformá-las em oportunidades, identificando os 
Fatores Críticos que determinam o sucesso na execução das estratégias de seu Projeto de Vida.

Nestas aulas, será apresentado aos estudantes o conceito de Fatores Críticos de Sucesso, que, 
adaptado ao Projeto de Vida, permite estudar cada objetivo do Plano de Ação e identificar o 
que não pode faltar para o Plano dar certo e perceber quais fatores afetam, positiva ou negati-
vamente, suas estratégias. A proposta é a reflexão sobre os objetivos a fim de extrair os fatores 
críticos e, também, ter a previsão de quais recursos, apoios e referências serão essenciais para 
o sucesso dos resultados do PA.

AULA 29 e 30: DECIFRE-OS OU SEU SONHO NÃO 
SE REALIZA: FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.

48
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O Plano de Ação é a ponte que, construída, permite levar o estudante do “ser” para o “querer” 
ser. Como toda ponte, por sua extensão, é necessária que tenha a base sustentada. Para isso, 
no desenvolvimento do trabalho do estudante, ele precisa ser orientado a afirmar pilares de 
sustentação. Deve garantir para si a oportunidade de Aprender a Fazer – um pilar da aprendiza-
gem de competências. Implica, necessariamente, o conhecimento e a ampliação da capacidade 
de aprender e comunicar-se, de trabalhar em conjunto, de gerir conflitos que surgem durante 
a execução de seu PA. Perceber o que se faz e o que é necessário fazer para alcançar o que se 
quer: conseguir identificar os pontos fortes e fracos em seu Plano, compreender e assimilar as 
ameaças presentes em sua vida, bem como transformá-las em oportunidades, identificando os 
Fatores Críticos que determinam o sucesso na execução das estratégias de seu Projeto de Vida.

Nestas aulas, será apresentado aos estudantes o conceito de Fatores Críticos de Sucesso, que, 
adaptado ao Projeto de Vida, permite estudar cada objetivo do Plano de Ação e identificar o 
que não pode faltar para o Plano dar certo e perceber quais fatores afetam, positiva ou negati-
vamente, suas estratégias. A proposta é a reflexão sobre os objetivos a fim de extrair os fatores 
críticos e, também, ter a previsão de quais recursos, apoios e referências serão essenciais para 
o sucesso dos resultados do PA.

AULA 29 e 30: DECIFRE-OS OU SEU SONHO NÃO 
SE REALIZA: FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.
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• Compreender os Fatores Críticos de Sucesso aplicados ao Projeto de Vida.

• Estruturar os Fatores Críticos de Sucesso no Plano de Ação.

• Identificar recursos, pessoas de referência e apoios necessários ao seu Plano de Ação.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Decifre-o ou 
seu sonho não se realiza.

Reflexão sobre o que são os Fatores Críticos 
de Sucesso (FCS) e sua importância. 20 minutos

Atividade: Identificando os 
obstáculos para o sucesso.

Leitura do trecho do livro de Sean Covey.

Observação e identificação de Fatores 
internos e externos ao objetivo, a partir de 
ações desenvolvidas no Plano de Ação.

25 minutos

Atividade: Esteja prepa-
rado: apoio, referências e 
recursos.

Identificação de referências, apoios e recur-
sos após a identificação dos FCS. 40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Conhecer os Fatores Críticos de Sucesso. 

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Decifre-o ou seu sonho não se realiza 

Objetivo
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Os fatores críticos são as condições essenciais, determinadas pelos objetivos, para que um Plano 
de Ação tenha sucesso. Nesta aula, os estudantes farão um levantamento sobre os objetivos de 
seu Plano para estabelecer quais são os fatores críticos que podem interferir, negativa ou positiva-
mente, no futuro de suas ações. Fatores Críticos de Sucesso são sentenças, derivadas do objetivo, 
que servem como guia para a organização das ações. Por meio de dois exemplos, os estudantes 
poderão observar como se estrutura o FCS e, num primeiro momento, serão convocados a refletir 
em cada objetivo de seu Plano a seguinte questão: “O que é fundamental que aconteça para que 
eu consiga atingir esse objetivo?” 

No Anexo 1 é oferecido, como exemplo, o objetivo de realizar uma viagem. Esse objetivo pode ser 
realizado com sucesso, desde que o planejamento seja pensado considerando os fatores críticos. 
Por exemplo, ir à Disney pode ser o destino da viagem e a hospedagem um fator determinante de 
sucesso, assim, a decisão de hospedar-se em determinado local implica um estudo sobre os locais 
adequados para o tanto de recurso que se tem: a qualidade dos serviços oferecidos, a proximi-
dade com os acessos do parque, entre outros. Identificar fatores de sucesso é determinante para 
que sua viagem seja plena. Assim, fazer as reservas, antecipadamente, incluindo uma pesquisa 
dos locais possíveis, dentro das condições financeiras, torna-se um fator crítico essencial, antes 
de pôr o sonho em ação, ou seja, antes de realizar a viagem.

É importante refletir com os estudantes a diferença entre os objetivos, as metas e os fatores crí-
ticos. Enquanto os objetivos e as metas tratam de uma etapa para concretizar algo que se deseja, 
os Fatores Críticos de Sucesso farão uma “crítica”, partindo do objetivo, para ajudar na organiza-
ção das ações que levam a realização dos objetivos. Prestar vestibular é uma meta, para quem 
quer seguir uma carreira de veterinário, por exemplo, no entanto, quando pensamos na etapa de 
prestar vestibular sabemos que há uma série de fatores críticos que pode definir o sucesso ou 
o fracasso durante a realização dessa etapa, fatores físicos, emocionais, alimentares e acadêmi-
cos estão implícitos e devem ser refletidos para organizar ações. Algumas sessões de Yoga, por 
exemplo, podem ajudar a diminuir a ansiedade (fator emocional) e a dor de cabeça pelas horas 
de estudo (fator físico), comuns nesses processos. Definir esses fatores depende de um olhar 
para o objetivo, um olhar para si mesmo e um olhar para o ambiente em que o Plano está sendo 
realizado. O conhecimento sobre essas três dimensões é determinante para o sucesso da ação. 
Os pontos fracos (limitações internas) e as ameaças do ambiente (fatores externos) convocam a 
observação dos pontos fortes (habilidades e competências internas) a fim de criar oportunidades 
de superar/alcançar os objetivos de nosso Plano. Um olhar para esses quatro pontos nos ajuda a 
definir os Fatores Críticos de Sucesso. 

O propósito, neste momento, é que os estudantes consigam identificar o que não pode faltar para 
que seu objetivo seja alcançado com sucesso.

        

• Identificar os fatores críticos a partir das limitações internas e externas.

Desenvolvimento

Atividade: Identificando os obstáculos para o sucesso

Objetivo
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A leitura do texto de Robert Frost é direcionada para percepção das limitações internas e exter-
nas de cada objetivo que se propõe realizar no Projeto de Vida (Anexo 2). Perceber os momentos 
difíceis como momentos que trazem pistas dessas limitações pode ser um foco de discussão que 
permitirá aos estudantes aprofundarem a reflexão sobre os fatores críticos de seus Planos. O ca-
ráter de proatividade, trazido nas primeiras aulas deste curso, implica a apropriação do resultado 
das ações, e o estudo das variantes surgidas durante a execução cria condições e um novo olhar 
sobre a organização das ações. A proposta deste estudo é que os estudantes possam olhar para 
suas ações, percebendo quais os momentos difíceis que vivenciaram e, em sequência, analisem 
esses momentos identificando quais os fatores que podem definir o destino de suas ações, seja 
por um caminho de sucesso, seja de fracasso. 

É importante a abertura para o diálogo sobre os fatores críticos, que por partirem de fatores ex-
ternos não podem ser controlados, mas podem ser estudados para se trabalhar a favor do plano. 
O fato de saber que podem ocorrer, já permite um estado de alerta para que o empreendimento 
não seja posto em risco.

        

• Estruturar Fatores Críticos de Sucesso.

• Definir apoios necessários, pessoas de referência, recursos para minimizar as ameaças 
ao Projeto de Vida.

Como não é possível estabelecer FCS de maneira genérica, é importante que os estudantes medi-
tem sobre si mesmos e sua relação com o entorno, buscando identificar entre suas estratégias os 
pontos fracos e fortes, as ameaças e oportunidades que farão de seu projeto um sucesso. No Ane-
xo 3 é sugerido que os estudantes identifiquem quais são os Fatores Críticos de Sucesso de seu 
Projeto de Vida. Neste momento, a atividade deve ser realizada a partir de questões, que organi-
zam a identificação de apoios, referências e recursos necessários para enfrentar os fatores críticos 
do PA afim de realizar o Projeto de Vida. As questões propostas nessa atividade possibilitam que 
se sistematizem as informações para chegar aos fatores críticos de sucesso. Trazem em primeira 
instância a definição dos apoios, recursos e necessários para alcançar o planejado, organizando o 
Plano em torno dos fatores críticos.

Desenvolvimento

Atividade: Esteja preparado: apoios, referências e recursos

Objetivo

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes compreendem o conceito de Fatores Críticos de Sucesso e se conse-
guem construir uma reflexão para a construção de fatores críticos em seu Projeto de Vida, a 
partir do exame minucioso de seus objetivos, incluindo sua compreensão sobre os pontos fracos 
e fortes, as ameaças e as oportunidades existentes para realizar seu Plano de Ação.  Além disso, 
é importante que sejam capazes de se autoavaliarem e autoconhecerem, pois deverão constituir 
ferramentas reflexivas para aprender a fazer – capacidade de comunicação, gerenciamento de 
conflitos e trabalho cooperativo. 

Em casa - Respostas e comentários 

A intenção dessa atividade é que o estudante exercite a escrita com a finalidade de compor um 
histórico sobre suas práticas e possa, com isso, agregar valor e informações ao seu Plano estraté-
gico. É indicada a escrita como em um diário sobre impressões acerca da experiência, impressões, 
práticas favoráveis e deficiências identificadas na execução do plano. 

Em Odisseia, temos uma passagem que pode servir como subsídio para refletir os fatores críticos 
de sucesso. A ameaça presente na passagem se refere ao Canto das Sereias e Ulisses precisou 
reunir as referências, os recursos e os apoios para conseguir passar pela ilha em que viviam as se-
reias que levavam os marinheiros à perdição acaso ouvissem seu melodioso canto. Mais uma vez 
Ulisses mostra seu ardil e consegue escapar do perigo e segue sua viagem rumo a Ítaca:

“Muito bem. Tudo acabou e está passado. Agora, escuta o que tenho a dizer e não te esqueças 
disso, peço-te. Em primeiro lugar, encontrarás as sereias que enfeitiçam todo aquele que delas se 
aproxima. Se qualquer homem, inocentemente, aproxima-se e ouve sua voz, jamais volta à praia, 
jamais verá sua esposa e seus filhos correndo para saudá-lo alegremente: as sereias o encantam 
com sua voz melodiosa. Há um grande prado onde elas ficam e, em torno, um grande montão 
de ossos, carcaças e peles secas. Não te detenhas naquele lugar e não deixes os homens ouvir; é 
melhor amassar um bom pedaço de cera e tampar com ela seus ouvidos. Se quiseres ouvir, manda 
os homens amarrar teus braços e tuas pernas e prender bem teu corpo ao mastro, e então pode-
rás deleitar-te com o canto quanto quiseres. Dize aos homens que, se gritares e ordenares que te 
soltem, devem te amarrar ainda mais, com outras cordas. Quando tiveres te livrado das sereias, 
poderás escolher entre duas rotas e não te direi qual deves seguir: resolve por ti mesmo. Direi 
apenas quais são. Uma rota levar-te-á a dois rochedos alcantilados, lavados pelas furiosas ondas 
de Anfitrite de olhos escuros: os deuses chamam-nas as Rochas Movediças. Nem uma ave pode 
passar entre elas, nem mesmo as tímidas pombas para transportar a ambrosia para o Pai Zeus: 
uma delas é sempre apanhada entre os altos rochedos e o Pai envia outra para sucedê-lo. Ne-
nhum navio tripulado por homens que ali chegasse jamais escapou: o madeirame e os cadáveres 
são arrastados pelo encapelado mar e as tempestades de fogo. Apenas um navio já os atravessou, 
o conhecido Argos, em sua viagem para Aieta, e também ele ia ser despedaçado nos rochedos, 
mas Hera o levou em segurança, porque Jasão era seu amigo. A outra rota passa entre dois roche-
dos. Um eleva um agudo pico até o céu e nuvens escuras ficam em torno dele; as nuvens jamais 

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador 46
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se dispersam e o pico jamais está descoberto, quer no verão, quer no outono. Nenhum homem 
mortal pode galgá-lo, nem mesmo se tivesse vinte mãos e vinte pés, pois a pedra é lisa como se 
tivesse sido polida. De um lado do rochedo, porém, há uma caverna escura e sombria, que se abre 
para oeste, na direção do Erebo, justamente por onde levarás teu navio, Ulisses. Ali mora Cila e 
uiva de maneira pavorosa; a caverna é tão alta que nem o homem mais forte poderia atingi-la 
com uma seta lançada do navio. É verdade que sua voz não é mais forte que a de um cachorri-
nho recém-nascido, mas ela é um monstro horrível! Vê-la não pode dar prazer a ninguém, nem 
mesmo a um dos deuses imortais. Tem doze pernas de pés chatos e seis pescoços enormemente 
compridos e, na extremidade de cada pescoço, uma horrível cabeça com três fileiras de dentes 
muito juntos uns dos outros, cheios da negra morte. Fica escondida na caverna até a cintura, 
mas estende as cabeças para fora das profundezas sombrias e assim pesca, procurando golfinhos 
e peixes-espadas ou qualquer outro desses monstros das profundidades que Anfitrite cria aos 
milhares. Nenhum marinheiro pode se gabar de ter escapado dela: Cila agarra o desgraçado, lan-
çando todas as cabeças sobre o navio, enquanto este passa por lá. O outro rochedo é mais baixo, 
como verás, Ulisses. Os dois não ficam longe um do outro: pode-se disparar uma flecha de um ao 
outro. Cresce lá uma figueira selvagem, uma árvore alta, frondosa e, por baixo, Caribde sorve a 
negra água. Três vezes por dia ela a expele, três vezes por dia a engole. É uma coisa terrível. Não 
estejas lá quando ela sorve! Ninguém te livraria da destruição, nem o próprio Abalador de Terra! 
É muito preferível passares pelo rochedo de Cila, bem perto e bem depressa. Perder seis de teus 
marinheiros, é muito melhor do que perder todos eles de uma vez.

‘Retruquei:

“Que dizes a isto deusa? Supõe que eu fuja de Caribde e me disponha à luta quando a outra 
atacar-me?’

“Ela respondeu sem demora:

“Temerário! Lutar e procurar mais atribulações é a única coisa em que pensas! Continuarás sem-
pre desafiando os deuses imortais? Cila não é mortal, convém que saibas, mas um monstro imor-
tal, perigoso, selvagem, invencível! Não há proteção contra ele: a fuga é preferível ao combate. 
Se ficares muito tempo perto do rochedo, enquanto puseres tua armadura, receio que ela possa 
lançar outra meia dúzia de cabeças e apanhar outra meia dúzia de homens! Não, não, rema o 
mais depressa que possas e pede a ajuda de Cratais, que é a mãe de Cila, que criou aquela abo-
minação! Cratais a impedirá de tentar de novo. Irás, em seguida, à ilha de Trinácia, onde pastam 
os rebanhos de Hélios. Ali ficam seus bois e grandes carneiros, sete rebanhos de bois e sete belos 
rebanhos de carneiros, com cinquenta animais em cada um. Não envelhecem nem morrem. As 
pastoras são duas deusas, ninfas de belos cabelos, a refulgente Faetusa e a brilhante Lampetie, 
filhas de Hélios Hipérion com a divina Neaira, sempre jovem. Quando a mãe teve suas filhas, 
enviou-as para a longínqua ilha, a fim de apascentarem os bois e os carneiros de seu pai. Se não 
atentares contra o rebanho e cuidares apenas do regresso à pátria, poderás chegar a Ítaca, embo-
ra não sem sofrimentos, mas, se lhes infligires danos, então predigo destruição para os navios e 
os homens. Poderás salvar a própria vida, mas chegarás à pátria tarde e miserável, e todos os teus 
companheiros ficarão perdidos.”
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Auto-engano, de Eduardo Giannetti. Companhia da Letras. 
Edição de bolso.47

Este é um livro sobre mentiras que contamos a nós mesmos. 
Mentimos para nós o tempo todo: adiantamos o desperta-
dor para não perder a hora, acreditamos nas juras da pes-
soa amada, só levamos realmente a sério os argumentos que 
sustentam nossas crenças. (...) Acontece que as mentiras que 
nos contamos não trazem seu nome verdadeiro estampado 
na fronte. É preciso, por isso, analisar os caminhos que nos 
levam até elas: encontraremos aí a origem de grandes con-
quistas e alegrias, mas também dos sofrimentos que muitas 
vezes causamos a nós mesmos e às pessoas.

Na Estante

Vale a pena LER
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Da dramática esfinge tebana deu-se o enigma “Decifra-me ou te devoro”, o qual condenava a exis-
tência daqueles que não respondessem corretamente ao problema proposto por ela. Com licença 
pragmática, faremos uma derivação para “Decifre-o ou seu sonho não se realiza”, para pensar 
sobre os fatores críticos, que são as condições essenciais, determinadas pelos seus objetivos, para 
que seu Plano seja realizado com sucesso. Uma vez planejado e dividido em metas, os objetivos 
começam a ser realizadas e, muitas vezes, sua realização não se dá como desejado. Surgem im-
previstos, que nos fazem perder o controle dos resultados e do destino das ações e, ao olhar para 
os imprevistos, pensamos: “Poxa, como não pensei nisso antes?” Geralmente, estamos em meio 
a um turbilhão de acontecimentos e mal temos tempo de reagir. O que nos resta, na maioria das 
vezes, é uma sensação de impotência e de fracasso. O que nos faz sentir incompetentes para gerir 
nosso próprio Projeto de Vida. 

Esta sensação gera instabilidade, mas pode ser amenizada se você compreender quais são os 
fatores críticos que impactam no seu Projeto de Vida. Ou seja, quais são as condições, absoluta-
mente necessárias, para que eles sejam atingidos com sucesso. Um estudo sobre cada um dos 
objetivos do seu Plano o fará capaz de decifrar os fatores críticos. Por exemplo, se seu objetivo é 
seguir uma carreira como veterinário, você deverá estudar quais os caminhos para tornar-se um. 
Algumas metas são definidas: você não poderá ser um veterinário se não fizer uma faculdade de 
medicina veterinária e o vestibular é um meio para alcançar isso. Assim, alguns fatores críticos 
serão determinantes para o sucesso no vestibular, como fatores físicos, emocionais e alimenta-
res: levantar pontos-chave para manter-se em equilíbrio e foco. O levantamento desses pontos 
são alguns fatores críticos de sucesso. Outros, mais específicos e intermediários à sua realidade, 
podem surgir da relação entre os conhecimentos que você possui e os conhecimentos que precisa 
adquirir para passar pela peneira do vestibular, são os fatores críticos acadêmicos, em que o que 
você conhece passa a ser essencial em um curso que pode estar entre os mais concorridos pelos 
candidatos. Quais os fatores que precisam ser enfrentados para que tenha sucesso na realização 
de seu objetivo? Isso não pode ser desanimador... Como se trata de fatores críticos, você irá se 
orientar a partir de seu objetivo e, de maneira analítica, identificar tais fatores. O levantamento 
dos fatores críticos de sucesso evita que imprevistos estraguem seus planos. 

1. Em definição, “Fatores Críticos de Sucesso são os elementos condicionantes no alcance dos 
objetivos da organização. Ou seja, são aspectos ligados diretamente ao sucesso da organização. 
Se eles não estiverem presentes, os objetivos não serão alcançados.” (CHIAVENATO, 2004, p. 196). 
Assim, para experimentar a identificação dos fatores críticos de seu projeto, você deverá selecio-
nar um dos objetivos e fazer a seguinte pergunta: O que é fundamental que aconteça para que eu 
consiga atingir esse objetivo?  (cinco linhas)

Nota: Os FCS funcionam como pontos-chave, que determinam a futura organização das ações. 
Não se trata do que você tem ou não tem. Não é algo que você faz bem ou não, mas sim uma 
variável que você tem que ter para o sucesso do seu Projeto de Vida – ser o que você quer. E por 
quê? Porque o mundo exige cada vez mais das pessoas. 

Atividade: Decifre-o ou seu sonho não se realiza

Anexo 1
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Leia o texto e responda as questões:

“O poeta Robert Frost escreveu: ‘A trilha se dividia em dois caminhos e eu... Eu segui pelo menos 
trilhado, e isso fez toda a diferença’. Desde algum tempo, passei a acreditar que existem certos 
momentos difíceis, momentos de divergência, nos quais o fato de conseguirmos nos manter for-
tes fará ‘toda a diferença’ ao longo do caminho da vida. 

Mas quais são exatamente estes momentos? Momentos difíceis são as dúvidas entre fazer o certo 
e fazer o mais fácil. Eles são as provas-chaves, os momentos decisivos da vida – e a maneira como 
lidamos com eles pode literalmente moldar nossos destinos. Eles surgem em duas proporções: 
menores e maiores. 

Os momentos de menor dificuldade ocorrem diariamente e incluem coisas como se levantar quan-
do o relógio desperta, controlar seu temperamento ou se disciplinar para fazer as lições de casa. 
Se você conseguir se superar e ser forte nestes momentos, seus dias transcorrerão com muito mais 
amenidade. Seu eu me mostro fraco em um momento difícil, por exemplo, e ‘durmo no ponto’ 
(cabeça ‘debaixo’ do travesseiro), isto geralmente vira uma bola-de-neve, tornando-se o primeiro 
de muitos probleminhas ao longo do dia. Mas se eu levanto na hora marcada (cabeça ‘em cima’ do 
travesseiro), isto geralmente se torna o primeiro de muitos pequenos êxitos no decorrer do dia. 

Ao contrário dos momentos de menor dificuldade, os de maior dificuldade ocorrem com menos 
frequência na vida e incluem coisas como escolher novas amizades, resistir à pressão negativa do 
grupo e recompor-se depois de uma queda. Você pode ser cortado de um time ou levar um fora da 
pessoa amada, seus pais podem se divorciar ou você pode ter uma morte na família. Estes momen-
tos têm consequências graves e geralmente ocorrem quando você menos espera. Se você reco-
nhecer que esses momentos virão (e eles virão mesmo), poderá se preparar para enfrentá-los com 
antecedência, como um guerreiro, e sair vitorioso. (...) Seja corajoso nestes contextos-chaves!”.48

1. A proatividade, elemento fundamental para a tomada de decisões e para o pleno desenvolvi-
mento de seu Projeto. As estratégias de ação fazem parte dessa questão e um olhar sobre elas, 
após sua execução, será fundamental para você perceber o que deu certo e o que não deu certo 
em seu plano. Neste momento, e inspirado pelo texto de Sean Covey, observe seu Plano Estraté-
gico e identifique quais os momentos difíceis você enfrentou. Responda “O que houve para que 
isso desse errado?” Observe, então, os momentos difíceis e tente identificar o que aconteceu para 
que o Plano desse errado ou porque nem tudo aconteceu como você desejou? t  

2. A observação das variáveis entre os resultados de suas ações possibilitam que você identifique 
pontos que causam impactos positivos e negativos em seu Plano. Analise suas ações, buscando 
encontrar os pontos-chaves que podem resultar no sucesso, se reconhecidos e considerados, e no 
fracasso, caso não sejam reconhecidos ou considerados de seu Plano de Ação.  

Nota: Perceba que os fatores críticos não mudam, mas dependem da nossa vontade e atuação. No 
entanto, ao olhar para seu objetivo, você pode perceber os pontos favoráveis para alcançá-lo. Embo-
ra os Fatores críticos não possam ser controlados, permitem que você trabalhe a favor do objetivo.  
A intenção desse exercício é que você possa desenvolver compreensão dos limites de seus objetivos.

Atividade: Identificando os obstáculos para o sucesso

Anexo 2
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Nas aulas anteriores, ao estabelecer estratégias, você alinhou a visão de futuro à missão, aos ob-
jetivos e às metas, e a partir daí considerou fatores, positivos e negativos, que poderiam influen-
ciar o resultado de suas atividades. Aprendeu que a estratégia se realiza na operação e, sendo 
assim, é de fundamental importância identificar os fatores críticos que deverão ser ajustados, sob 
medida, para que o Plano possa ser bem sucedido. Dessa forma, uma informação imprescindível 
para uma boa estratégia é identificar os chamados Fatores Críticos de Sucesso. Entendidos como 
pontos-chaves, os fatores críticos comportam forças ou fraquezas e apontam para as ações de 
seu Projeto de Vida, relacionadas fortemente às oportunidades e ameaças do ambiente externo. 
Desse modo, para alcançar a identificação dos Fatores Críticos para o seu PV, você deve relacionar 
os fatores externos que levam ao desenvolvimento pleno de seu projeto. 

1. Confira as ações de seu planejamento estratégico e cruze com os recursos, apoios e referências 
disponíveis e necessários. Após responder as questões abaixo, observe o quadro abaixo e organi-
ze as ideias com base nos Fatores Críticos de Sucesso: 

a)  Compare os recursos presentes em seu meio, veja quais são favoráveis ao seu Plano, 
aos seus valores e às suas premissas, e quais são necessários adquirir. 

b) Observe as referências que podem agregar novos conhecimentos, ampliar suas habili-
dades, ou ainda modificar hábitos negativos que impedem a excelência de seu Projeto. 

c) Determine o que você tem de apoio para desenvolver suas estratégias: pessoas que 
podem ouvir, apontar, ponderar suas dificuldades, aconselhar e auxiliar você no en-
contro de alternativas que minimizem ou contornem os obstáculos. 

Exemplo de FCS alinhados com os objetivos e metas do PA:

Objetivo Meta FCS Indicador Premissa

Ser um atleta 
da seleção 
brasileira de 
futebol.

Estar dentro do 
índice ideal de 
peso e altura.

Prática regular 
de exercícios 
e reeducação 
alimentar.

Peso X,  
condicionamen-
to físico X,  
circunferência 
abdominal X.

Saúde  
Sistêmica.

Reeducação 
alimentar.

Regular mu-
dança e hábito 
alimentar por 
uma dieta de 
baixa caloria 
e alto grau 
nutritivo.

Alimentar-se 
bem durante 
os sete dias da 
semana.

Saúde  
Sistêmica.

Atividade: Esteja preparado: apoios, referências e recursos

Anexo 3
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2. Defina, assim, uma lista de fatores críticos. Inclua recursos, apoios e referências necessárias 
para o objetivo de seu Plano. Após esse exercício, é importante que você dê o mesmo tratamento 
a cada um dos objetivos traçados:

FCS RECURSO APOIO REFERÊNCIAS

Nota: Em síntese, compreendemos que ter aonde ir, ter referências, apoios, recursos é tão impor-
tante quanto ter um farolete preso à cabeça quando se entra em uma caverna: ele auxilia a sina-
lização de perigos do caminho e possibilita a correção dos rumos, constituindo um mecanismo de 
controle para eventos que nem sempre são controláveis, mas se tornam contornáveis, quando se 
sabe que existem. Então, se pelo caminho, algo deu errado, esteja certo: essa pode ser a informa-
ção essencial para sua aprendizagem e deve ser levada em consideração em seu Projeto de Vida.

Na busca por apoio, é importante você se lembrar das primeiras aulas, quando mostramos que 
você não está sozinho. Projeto de Vida. Lá, você pôde pensar em quem pode ajudar você a realizar 
seu sonho, quem está disponível para favorecer seu trabalho servindo como apoio. Também é 
importante perceber quem são as pessoas que podem ajudá-lo na execução do seu plano. Além 
disso, também é importante ter consciência dos recursos que precisará conquistar, tais como: 
habilidades, hábitos, referências, cursos, estudos. São esses elementos que precisa empreender 
para aperfeiçoar e agregar valor ao seu Plano de Ação.

Mas, cuidado! Durante a caminhada, se você não apreender os sinais, corre o risco de ficar eterna-
mente andando em círculos, ou ter seu Plano devorado pelas adversidades presentes na realidade 
em que aplica seu plano.

Em Casa

A composição de um histórico de suas ações, em forma de diário, permite que você possa com-
parar as práticas favoráveis ao seu Plano e também identificar as deficiências que você vem expe-
rimentando. Para aprimorar seu Plano e compreender os Fatores Críticos de sucesso sugerimos 
que você escreva um diário sobre como tem sido o enfrentamento aos fatores externos que in-
terferem no alcance de seus objetivos. Esteja livre para escrever e lembre-se de retornar aos seus 
escritos sempre que for rever seus planos e estratégias.
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A aprendizagem dos ciclos será discutida durante as aulas que seguem nestas aulas. Os estudan-
tes serão preparados para rever seus projetos e planos, a fim de monitorar e controlar o resultado 
de suas ações, estabelecendo ajustes e correções necessárias para atingirem a visão de futuro. 

Nestas primeiras aulas, trataremos de focalizar o monitoramento e controle do Plano de Ação. 
Para tanto, inauguramos esta aula articulando as diferentes fases do ciclo de vida do PA: planejar, 
executar, verificar e ajustar. A proposta é reforçar a sistematização do Plano em diferentes fases 
e etapas, o que simplifica a execução das ações e aumenta as chances de alcançar os resultados 
projetados nos planos. A ênfase no monitoramento e controle possibilitará que os estudantes ob-
servem seus processos e criem uma organização para melhor dirigir suas ações, ao se preparem 
para avaliar os resultados e redirecionarem suas ações, quando necessário. 

AULA 31 e 32: O PROJETO DE VIDA NÃO TEM FIM. 
A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO. 

50
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• Refletir sobre a importância de revisar e monitorar todas as etapas do Plano de Ação 
de acordo com PV;

• Estabelecer um fluxograma de verificação de resultados como meio de verificação.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade coletiva: Andar 
com pontos de referência.

1º momento: Leitura e reflexão sobre os 
pontos de referência para o monitoramento 
do PA.

2º momento: Revisar o PA, acompanhando 
e monitorando as ações a partir dos pontos 
de referência.

45 minutos

Atividade: Mudar o fluxo: 
e agora?

Realização de uma dinâmica de grupo e 
construção de um fluxograma coletivo. 40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Reconhecer a importância de ter pontos de referência para acompanhar e monitorar 
a execução do Plano de Ação;

• Reconhecer a importância de dividir em etapas menores os processos para diminuir 
as dificuldades de execução e de monitoramento;

• Revisar o Plano de Ação reconhecendo as diferentes etapas que o compõem. 

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Andar com pontos de referência 

Objetivos
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A atividade “Andar com pontos de referência” (Anexo 1) conceitua monitoramento e traz uma 
reflexão sobre a importância em se estabelecer pontos de referência no PA. O monitoramento 
é o acompanhamento periódico da execução das ações e dos resultados definidos no Plano de 
Ação. Através dele, os estudantes poderão verificar se os recursos que possuem são suficientes, 
se as atividades estão sendo realizadas, se as metas estão sendo alcançadas e, finalmente, se os 
objetivos estão sendo cumpridos. Também o monitoramento permitirá a revisão, caso necessário 
do Plano de Ação, desde pequenos ajustes até mudanças mais radicais no rumo e trajetória do PV.

1º Momento

Os estudantes devem fazer a leitura do trecho do relato de memória de Amyr Klink, presentes na 
atividade “Andar com pontos de referência” (Anexo 1), e em seguida responder às questões pro-
postas, que se referem aos pontos de referência do PA. A primeira questão solicita a identificação 
dos pontos de referências: indicadores de processo e resultado e fatores críticos. A segunda, suge-
re que os estudantes percebam o porquê dos pontos de referência e da divisão do PA em etapas 
são elementos que simplificam a execução, segundo o navegador, que sabe exatamente o que 
fazer (pontos fortes e fracos) quando o vento atinge determinada direção e velocidade (conheci-
mento das ameaças e oportunidades). 

Já na questão três, o processo de execução do Plano de Amyr Klink é distribuído em um fluxo-
grama. Neste momento, espera-se que os estudantes façam a leitura e sejam estimulados a criar 
hipóteses e fazer deduções sobre o porquê das formas geométricas e setas de direcionamento. O 
fluxograma é uma importante ferramenta de monitoramento e controle, que ajuda a estruturar 
o pensamento para decisões. É importante, nesse momento, observar com os estudantes a sequ-
ência das ações e buscar antecipar conhecimento sobre o fluxograma. Nas próximas atividades, 
os estudantes serão convidados a ampliar esse conhecimento, compreendendo a importância de 
se fazer os fluxogramas de controle.  

2º Momento 

Os estudantes deverão se debruçar sobre seus planos pessoais. Uma sequência de atividades será 
organizada para que possam apropriar-se das informações do PA, promovendo o acompanha-
mento e monitoramento, e depois o controle do Plano. Todo monitoramento é feito para que o PA 
seja controlado, de forma que as ações planejadas sejam executadas ou tenham seus rumos corri-
gidos. A primeira proposta é de exercitar o monitoramento e, para isso, o estudante é convidado 
a construir uma linha do tempo em que possa visualizar um objetivo desde o ponto de partida 
até a visão de futuro, traçando as ações empreendidas, os pontos de referência de rumo e consi-
derando as variações (ações que resultaram em caminhos diferentes do inicialmente projetado). 
Aqui, os estudantes poderão relembrar a atividade realizada na aula sobre prioridades e fazer 
uma sondagem de como anda seu percurso, tendo em vista seus pontos de referência. A segunda 
proposta sugere que os estudantes caracterizem as variações das atividades de seu plano, mape-
ando e organizando pontos como cumprimento de cronograma, uso dos recursos, necessidade 
de apoio, capacidade de trabalho e referências de formação. Espera-se que o estudante passe 
por seu PA e observe os pontos e fatores que se desviam de seu Plano e possa analisar as causas 
e motivações que levam a essa situação. A terceira proposta traz os pontos de referência articu-
lado aos resultados, dentro das diferentes etapas do planejamento e sugere que os estudantes 
analisem o planejado e chequem os desvios, observem as medidas de ajuste que adotaram e as 

Desenvolvimento
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demandas para que novos processos atualizem seus Planos. Espera-se que os estudantes façam 
uma revisão e possam reencaminhar ações para seu PA, articulando as informações levantadas 
com base nas suas visões de futuro e possam perceber incoerências, contradições e incertezas, 
que possibilita o redirecionamento do seu PA, se for necessário. Um esquema de revisão, presen-
te no anexo 1 pretende ajudá-los a passar pelas etapas da fase planejar e, assim, comparar com 
a fase de execução, realizando uma verificação de seu Plano e abrindo possibilidades de ajustes. 
Esse processo não tem fim.

        

• Trabalhar a disposição para a mudança através da dinâmica “Existem outras maneiras?”;

• Refletir sobre o redirecionamento do PA, quando necessário;

• Construir fluxograma de verificação.

Ao desenvolver um Projeto de Vida, deve-se estar alerta de que, qualquer mudança, tudo, ou 
quase tudo, pode mudar. A eliminação da rigidez de posicionamento diante do PA é o tema trazido 
para essa aula. Dando continuidade à ideia de monitorar e controlar, os estudantes irão ser esti-
mulados a vivenciar uma experiência e refletir sobre como têm executado as ações planejadas. A 
proposta é criar uma aprendizagem por vivência, através da dinâmica “Existem outras maneiras?”. 
A seguir a descrição da dinâmica para orientação do trabalho do educador:

Dinâmica: Existem outras maneiras?

1. Material: bolinha de tênis e cronômetro; caneta colorida, folhas de sulfite, tesoura e 
fita adesiva.

2. Desenvolvimento: Formar um círculo com todos os estudantes em pé. Os participan-
tes devem estar a uma distância de um braço entre si. O educador escolhe alguém 
para iniciar a atividade, entregando-lhe a bola e pedindo que a arremesse a outra 
pessoa, que deverá passá-la adiante e assim sucessivamente, até que todos a tenham 
recebido. O educador deve orientar o grupo no sentido de não ser permitido passar a 
bola para quem já a recebeu anteriormente e que todos devem lembrar-se para quem 
passaram a bola. Quando a bola já tiver passado por todos, o instrutor pede que re-
pitam a operação na mesma sequência anterior mais duas vezes. Com estas jogadas 
terminadas, o educador avisa que a partir de agora cronometrará o tempo gasto na 
operação. Ao final da rodada, comunica o tempo gasto e desafia o grupo a reduzi-lo, 
lembrando ao grupo que não é permitido alterar a sequência da bola.

Atividade: Mudar o fluxo: e agora?

Objetivos

Desenvolvimento
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3. Reflexão: ao final da dinâmica os estudantes devem ser envolvidos sobre suas impres-
sões acercadas da atividade, sobre como foi mudar algo que já possuía uma ordem 
determinada, como foi o comportamento do grupo, sobre a dificuldade de mudar de 
plano. 

4. Tarefa: ao final da discussão, os estudantes devem ser divididos em grupos de 3 ou 4 
participantes e orientados a construir um fluxograma, a partir do processo de ações, 
cuja dinâmica foi realizada. Como referência para construir o fluxograma existe um 
quadro como exemplo que explica a função de cada uma das formas geométricas ao 
construir fluxogramas – Anexo 2. Indica-se que para cada forma geométrica uma folha 
seja utilizada.

5. Trocas: Ao final, os estudantes devem fazer trocas e observar as diferenças entre os 
fluxogramas realizados pelos grupos. É importante que os estudantes percebam que 
essa ferramenta é muito útil para a tomada de decisões e pode auxiliar no reconheci-
mento de melhores práticas e métodos de atuação quando algo der errado. Os estu-
dantes devem ser orientados a verificar sempre as ações e processos do PA e alinhar 
com o PV.

 

Observar se os estudantes conseguem monitorar e controlar as ações definidas no Plano de Ação. 
Avaliar a capacidade de organizar e estruturar fluxogramas para verificação dos resultados alcan-
çados com a execução de suas ações, possibilitando controlar o que está definido no escopo do 
projeto. Importante perceber ainda, se o estudante se sente à vontade para modificar seu Plano 
em decorrência de descobertas sobre si mesmo e sobre seu Projeto de Vida. 

Avaliação
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Monitoramento é o acompanhamento periódico da execução das ações e dos resultados defini-
dos no Plano de Ação. Através do monitoramento, podemos verificar se os recursos são suficien-
tes, se as atividades estão sendo realizadas, se as metas estão sendo alcançadas e, finalmente, se 
os objetivos estão sendo cumpridos. Para tanto, é necessário ter pontos de referência. 

1º Momento

1. Leia o texto abaixo e identifique os pontos de referência do Plano de Ação de Amyr Klink. Gri-
fe-os no texto e descreva suas funções:

“Vinte e cinco nós de vento, rodando para o norte. Fiz a primeira redução 
nas velas, instalei-me na mesa de navegação e, puxando as luvas com os 
dentes, abri a Carta 3200. Agora sim, estava a caminho. Nenhum nervo-
sismo a bordo, gozado. Nem preocupações muito distantes. Minhas preo-
cupações com o trajeto foram divididas em etapas, o que torna tudo mais 
simples.

Os limites das etapas podiam ser pontos de referência em pleno oceano, 
próximos a ilhas, linhas imaginárias – como o Date Line, linha da mudan-
ça de data, ou algum dos meridianos divisórios dos 24 fusos horários –, 
qualquer coisa que tornasse menores as etapas da navegação. Quase um 
recurso psicológico para não enfrentar de cara, na imensidão branca da 
carta, a absurda distância de 14 mil milhas – sem escalas – que eu tinha 
pela frente. O Paratii andava rápido, e o vento firme de norte ainda não 
mostrava os dentes”.49

2. Os pontos de referências motivam o navegador que se mostrar tranquilo. A que se deve esse 
comportamento diante de seu plano? 

3. Uma forma de estruturar o controle das ações, a fim de verificar e descobrir se algo está errado, 
é estruturando o fluxograma de controle. Abaixo foi criado um fluxograma com base no relato de 
Amyr. Acompanhe o raciocínio e observe o processo das ações e decisões pelas quais passou o 
navegador:

Atividade: Andar com pontos de referência

Anexo 1
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2º Momento

E como anda seu Plano?

O relato de Amyr Klink trata de sua viagem na circunferência Antártica e serve de guia para ob-
servar como se dá o acompanhamento e o monitoramento diante das etapas percorridas em seu 
Plano– no caso dele a carta de navegação 3200 o direciona: as condições são favoráveis. Agora, 
retome seu Plano e encaminhe a resolução das propostas abaixo: 

1. Considere uma linha do tempo, em que você observa seu PA desde o ponto de onde partiu 
em direção à sua visão de futuro. Muitas ações foram empreendidas desde então. Identifique ao 
menos um objetivo de seu Plano para exercitar. Marque o ponto de onde partiu e considere todas 
as ações empreendidas. Você considera que está caminhando em direção à sua visão de futuro? 
Quais os pontos de referência de que você dispõe para garantir que está no rumo certo? 

Iniciar outro
processo

Revisar carta 3200 
de navegação

Redireciona
o plano

Está no
caminho?

Desistir

Ocupar mesa de
navegação

Redução nas
velas

25 nós de vento,
direção norte

Início do
processo:

Tudo sobre
controle

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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2. Ainda em observância ao seu Plano: Como você percebe as suas variáveis? Perceba quais são as 
variações que ocorreram, organize-as, considerando os seguintes aspectos:

a) Cumprimento do cronograma: Os prazos estão sendo cumpridos conforme previsto? 
Quais ações estão atrasadas ou adiantadas?

b) Uso de recursos: Estão sendo suficientes e bem utilizados? 

c) Necessidade de apoio: Está recebendo apoio? Os apoios estão sendo suficientes? Pre-
cisa de mais apoio de diferentes pessoas ou organizações?

d) Capacidade de trabalho: Sua capacidade de trabalhar está sendo suficiente? Consegue 
cumprir o que está determinado em sua rotina?

e) Referências de formação: Está conseguindo estudar novas referências para agir? Ma-
triculou-se em cursos, grupos de estudo ou outra forma de formação para comple-
mentar e fortalecer as suas ações? Precisa de mais ou de diferentes referências?

3. Organize os pontos de referência conforme o resultado das ações e analise as etapas de pla-
nejamento que foram realizadas na primeira fase do seu PA. Utilize o quadro de revisão como 
referência e responda às questões propostas:

a) Planejado: O que prometi fazer? 

b) Realizado: O que foi realmente feito?  

c) Análise do desvio (variações): Por que foi feito de modo diferente?  

d) Medidas de ajustes adotadas: O que foi feito para corrigir os erros?  

e) Demanda de novos processos: O que ainda precisa ser feito para corrigir os desvios 
cujas causas estão fora de controle?  

f) Atualização do Plano: Quais os nossos compromissos e metas para o próximo período?

Ponto de 
referência

Ponto de partida Visão de futuro

Variáveis

Linha do tempo
Plano de Ação
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É importante saber lidar com mudanças imprevisíveis ao longo da execução de seu projeto. Nesta 
atividade, sugerimos uma dinâmica, para refletir sobre como lidar com elas, pois essa é uma habi-
lidade essencial para gerenciar o Plano de Ação. Ressaltamos que as mudanças podem ter causas 
diversas e amplas e às vezes não podemos controlá-las. Exemplo: um projeto que contemple uma 
viagem romântica, mas às vésperas um dos dois decide acabar com o relacionamento, ou pior, um 
dos dois falece. Pode, ainda, haver algum obstáculo momentaneamente intransponível, levando 
você a mudar de rota e redesenhar suas estratégias. A habilidade de gerenciar seu PV inclui a 
capacidade de lidar com imprevistos e mudanças de rumo, corrigindo e ajustando seu PA, sem 
diminuir as perspectivas de sucesso e a autoestima. 

1. Num primeiro momento, ouçam as orientações do educador que explicará a atividade 
“Existem outras maneiras? ”. 

2. Como foi jogar? O que sentiram?

3. Qual foi o caminho percorrido pelo grupo para conseguir diminuir o tempo da ação?

4. Como foi mudar algo que já estava determinado?

5. Qual foi a reação predominante do grupo: resistência ou envolvimento?

6. Como cada um reagiu ao ser desafiado a mudar a maneira de agir?

7. Você já foi desafiado a mudar algo em seu Plano de Ação? Como reagiu? Por quê? Que 
resultado obteve?

8. Por que é tão difícil mudar?

9. Em grupos, de no máximo 4 pessoas, sigam a orientação do educador e retomem a 
dinâmica. Apliquem um fluxograma apresentando o processo pelo qual vocês passa-
ram durante a dinâmica. Abaixo fornecemos a referência de cada forma geométrica e 
o significado de suas linhas. 

Atividade: Como lidar com mudanças?

Anexo 2
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10. Ao final, façam trocas e observem as diferenças entre os fluxogramas realizados nos 
grupos. É importante perceber que essa ferramenta é muito útil quando precisa to-
mar decisões e pode ajudar a reconhecer as melhores ações a serem empreendidas 
quando algo der errado. Verifique sempre as ações e processos de seu plano.

INÍCIO

FIM

OPERAÇÃO

DECISÃO

FLUXOS DOS DADOS
E DOCUMENTOS

A elipse representa o início de um processo.

A elipse representa o fim de um processo.

O losango significa decisão a ser tomada e 
determina o caminho a seguir entre os vários 
possíveis. A identificação das alternativas.

A seta é usada para indicar o sentido e a 
sequência das fases do processo. É utilizada 
também para movimentar de um símbolo a 
outro. Indica o sentido do fluxo.

O quadrado representa os diversos passos 
que existem numa rotina. A identificação da 
operação é registrada no interior do símbolo.
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O conceito de melhoria contínua é um termo bastante conhecido e estudado no ramo da ad-
ministração. Ele será trazido, para esta aula, e apresentado aos estudantes a partir do uso da 
ferramenta de gestão – o Ciclo PDCA. Este ciclo permite a construção de um método de reflexão 
e assimilação do conhecimento a partir de quatro fases, presentes na sigla: do inglês, Plan, Do, 
Check, Act, traduzidas em Planejar, Executar, Avaliar e Ajustar. A abordagem do método se dá de 
maneira prática, a partir das ações empreendidas pelos estudantes e os auxiliarão a estruturar 
seus pensamentos, em consonância às ações, aperfeiçoando o crescimento e a melhoria em seu 
desempenho sempre. 

AULA 33 e 34: CRESCIMENTO E MELHORIA DO 
DESEMPENHO SEMPRE. 

51
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• Apresentar o Ciclo PDCA como ferramenta de melhoria continua;

• Aplicar o Ciclo na construção do Projeto de Vida e do Plano de Ação.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O ciclo de me-
lhoria contínua – PDCA.

Leitura introdutória sobre o Ciclo PDCA e 
suas fases.

Reflexão sobre o PDCA como ferramenta 
para melhoria continua dos resultados.

45 minutos

Atividade: Fazer o ciclo 
girar e sua vida. Aplicação do Ciclo PDCA no Projeto de Vida. 40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Conhecer o conceito de melhoria no Ciclo PDCA;

• Conhecer as diferentes fases PDCA;

• Compreender a aplicação do Ciclo PDCA como processo de mudanças de atitude.

A atividade “O ciclo de melhoria contínua – PDCA” deve ser realizada em dois momentos diferen-
tes. O primeiro é sugerido que seja realizada uma leitura compartilhada do texto de introdução 
da aula (Anexo 1), que busca conceituar e explicar o que é o ciclo de melhoria contínua, o Ciclo 

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: O ciclo de melhoria contínua - PDCA

Objetivos

Desenvolvimento
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PDCA. É importante garantir a compreensão do significado da sigla PDCA, bem como reconhecer 
as etapas que a compõe. De forma que o estudante possa avançar na aplicação do ciclo, na próxi-
ma aula. O segundo momento é sugerido que os estudantes revejam o Projeto de Vida e se dedi-
quem a identificar possíveis “falhas” ou problemas que dificultaram o desempenho de suas ações, 
durante a execução do PA. Essa revisão pode ajudar o estudante a monitorar melhor as ações e 
organizar o resultado, evidenciando se a meta foi alcançada, e abrindo possibilidade para o ques-
tionamento dos porquês em não alcançá-las. Após essa reflexão, os estudantes devem responder 
as três questões propostas no anexo 2 da atividade “Fazer o ciclo girar em sua vida”, que darão a 
eles a direção do que precisa ser melhorado, como saber se a mudança é mesmo uma melhora e 
quais as mudanças deve fazer. 

Alguns pontos sobre as questões:

1ª questão: Refere-se à análise do que o estudante já sabe sobre os seus hábitos, a partir do Pla-
no, que está em execução. Esta questão possibilita um desdobramento de três fases do PDCA. A 
fase Check, em que ocorre a verificação dos resultados; a fase Act – em que ocorrem ajustes e 
correções e a fase Plan, em que um novo Plano poderá ser ajustado ou estabelecido. Espera-se 
que os estudantes possam identificar um ponto em seu PA que precise ser melhorado, para que 
possa, na próxima aula, debruçar sobre a dinâmica do Ciclo. Sempre há o que aperfeiçoar. Novos 
hábitos para gerar novos resultados. 

2ª Questão: Traz a possibilidade de o estudante refletir sobre os indicadores sintonizados ao Pla-
no de melhoria. Se num primeiro momento, os estudantes voltaram seu olhar para a construção 
dos indicadores, depois para o monitoramento do Plano com apoio dos mesmos, espera-se que 
a partir dessa questão eles possam aprofundá-los, aprimorando os indicadores para situações 
específicas em que algo precisa ser melhorado. O giro no PDCA traz apoio para esses ajustes.

3ª Questão: Esta questão indica o reconhecimento tácito do problema que exige melhoria, apon-
tado na primeira questão. Por exemplo, se o estudante identifica que tem um problema com seu 
desempenho escolar, é possível que nesta questão ele possa partir para uma análise mais apro-
fundada – Check – e conseguir estabelecer a causa do problema – Act. Assim, esta questão im-
plica um reconhecimento de quais hábitos ou habilidades estão dificultando o desenvolvimento 
de seu PA. O estudante está preparado para reiniciar planejamento de suas ações, partindo para 
fase Plan.

        

• Compreender a aplicação do Ciclo PDCA, através de um exemplo;

• Aplicar o Ciclo do PDCA no Projeto de Vida. 

Atividade: Fazer o ciclo girar em sua vida

Objetivos
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A atividade “Fazer o ciclo girar em sua vida” traz um exemplo de como o ciclo PDCA, com todas 
as suas fases e, em diferentes “giros”, podem operar mudanças. Os estudantes devem ler o texto, 
presente no anexo 2, em que se dá o desenvolvimento de dois ciclos PDCA, partindo de um mes-
mo problema e, em seguida, aplicá-lo em seu Projeto de Vida. O resgate das questões trabalhadas 
na aula anterior é o ponto de partida para o trabalho individual de cada estudante e devem ser 
apoiados pelo educador para esclarecimento de dúvidas. 

 

Observe se os estudantes são capazes de identificar problemas em suas ações e se conseguem 
aplicar o Ciclo PDCA em seu PA. Dessa forma eles devem compreender a relação entre planejar, 
executar, avaliar e ajustar e podem fazer as alterações em seu PA com competência e responsabi-
lidade, agregando novos valores na construção de seu Projeto de Vida. 

Em casa: Respostas e comentários (Anexo 3)

A intenção dessa atividade é reforçar a assimilação do método PDCA, de forma que, além do es-
tudante exercitar a compreensão de sua sequência, possa escrever e descrever os processos que 
vivencia, ampliando o formato de textos para a construção de seu diário de bordo. A construção 
de um diário é ferramenta importante para registro de boas práticas e para ajudá-los a corrigir 
erros. Assim, o estudante irá escrever uma narrativa, tendo como personagem e cenário sua pró-
pria vida e os dilemas que enfrenta, tendo como eixo de estruturação da história o ciclo PDCA, 
ou seja, a sequência de planos do personagem da história deve seguir a ordem planejar, executar, 
verificar, ajustar, planejar.

Para apoio ao trabalho do estudante, segue o início de uma história, para servir como exemplo de 
como pode se dar essa estruturação:

“Lucas passou um ano inteirinho em seu computador, jogando seu game favorito... Acordava, jo-
gava; comia, jogava; tomava banho, jogava... Parava quando ia encontrar os amigos para jogar, 
ou quando ia para academia de musculação. Esteve tão ocupado, que todo o resto se perdeu. Ao 
final do ano, acumularam notas vermelhas em seu boletim. Pai e mãe, convocados à escola para 
reunião final, descobrem que o filho havia desperdiçado todo o tempo e investimentos. Reprovara 
de ano. Foi um choque: seus pais cortaram-lhe todos os privilégios e acessos eletrônicos. Passou 
as férias em longa meditação, ajudando seus pais nos afazeres domésticos e na loja do pai. Assim, 
após pensar sobre o seu Plano de Ação do ano anterior, decidiu fazer ajustes: no começo do novo 
ano, tudo seria diferente. (A) (fim de ciclo e início de um novo). (PLAN) Estabeleceu que se tornaria 
um estudante exemplar, para tanto, decidiu começar aumentando a sua participação e proativida-
de: prestaria atenção nas aulas e tomaria notas de tudo o que aprender, deixaria de usar o compu-
tador por alguns dias e não veria nenhum amigo, também não perderia mais tempo na academia. 
(D) Assim, fez, no primeiro dia, ninguém reconhecia aquele menino ali presente. Olhava fixamente 
para o educador, mal piscava. Pediu apoio para seu pai, que colocou uma senha no computador 
e assim desligou-se do mundo: não atendeu nenhum chamado para jogar GTA com os amigos... 

Desenvolvimento

Avaliação
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Mas no terceiro dia, dormiu durante uma aula, depois de ter passado grande parte da noite lendo 
e relendo a apostila de ciências. (C) Ao final de uma semana, fez as provas que ajudaria ele ver se 
estava no caminho certo, e seu indicador de resultado sinalizou, de 50 questões, ele acertou 15. 
(A) Foi mal, um pouquinho melhor que o ano anterior, mas ainda mal. Daí ele tocou a pensar nas 
metas e nos objetivos, viu que suas ações estavam fora de forma, alguns hábitos de estudar não 
estavam dando certo: ‘– Será que estudo de maneira errada?’ Mais um pouco de meditação e 
percebeu que estava intranquilo, seu corpo parecia pesado e ao olhar no espelho viu que estava 
com olheiras... Precisava voltar à academia, concluiu ele, estou com excesso de energia... “Assim, 
foi caminhando por sua própria história, por aquela semana, e conseguiu perceber pontos em que 
precisava melhor, traçou novo plano.”

Como texto de apoio trazemos uma matéria, da Revista Época Negócios, em que o Ciclo PDCA é 
trazido a partir de uma personalidade conhecida e que pode ampliar o leque de exemplificações 
sobre o ciclo.

Desafios gerenciais do novo Papa: como o CEO da Igreja, Francisco terá muito trabalho pela 
frente.50 

Para os católicos, a Páscoa tem um significado de recomeço ou nova vida. Talvez seja isso, simboli-
camente, que pode representar o novo papa como líder supremo da Igreja Católica, a mais antiga 
e uma das mais poderosas organizações do mundo.

Escolhido há poucos dias, o novo líder tem pela frente a difícil missão de recuperar parte do pres-
tígio e reputação perdidos nos últimos tempos, em particular nesse período recente de grande 
turbulência que culminou com a renúncia surpreendente do papa anterior.

Antes de qualquer coisa, o papa é líder e gestor de uma organização multinacional sem fins lucrati-
vos com mais de 1 bilhão de seguidores/fiéis/clientes, contando com um quadro de colaboradores 
diretos e indiretos da ordem de centenas de milhares, uma missão espiritual, um poder acumula-
do que a torna mais poderosa que muitos Estados-Nações, um orçamento bilionário, símbolos e 
logo universalmente conhecidos e uma presença estabelecida em praticamente todos os países. 

E também há organizações que competem com ela, algumas em rápido crescimento nos mercados 
dos países em desenvolvimento, onde a Igreja Católica ainda mantém uma base sólida, embora 
declinante, em face dos problemas internos, principalmente os escândalos sexuais e também em 
face da competição de novas igrejas mais agressivas comercialmente e inovadoras tecnicamente 
(estratégias de comunicação, carreiras dos colaboradores, esquema de franquias etc.).

A escolha de um papa das Américas talvez já seja parte da estratégia de se aproximar de seus 
mercados potencialmente mais fortes. Ainda que haja um forte desequilíbrio de representação 
entre países em desenvolvimento, em ampla minoria no Conselho de Cardeais (cerca de 25% dos 
votantes) onde estão a maioria dos fiéis/clientes (mais de 75%), acabou sendo escolhido um não 
europeu pela primeira vez na história.

A idade do novo papa, 76 anos, é muito superior a idade de aposentadoria obrigatória de presi-
dentes de muitas organizações multinacionais, embora um pouco mais jovem do que o anterior, 
escolhido aos 78 anos. Esse foi um dos argumentos para a demissão do papa anterior, sua idade 
avançada e sua incapacidade física para enfrentar os desafios da Igreja Católica.

Texto de Apoio ao Educador
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O novo papa tem dado alguns sinais de mudança, como uma postura mais humilde, uma preocu-
pação menor com a pompa, os luxos e liturgia do cargo, tão valorizados pela administração ante-
rior. A liderança pelo exemplo é sempre mais poderosa do que pela palavra.

Até agora, temos visto apenas essa mudança de um estilo de liderança que antes era hermética, 
pouco comunicativa e olhava muito para dentro da organização, para uma liderança mais popular, 
aberta e carismática, importante para reorientar o foco e a missão da organização.

Mas isso é pouco. O novo papa e sua equipe de colaboradores mais diretos devem fazer o mesmo 
esforço de um presidente que acaba de assumir uma empresa tradicional.

O novo papa dificilmente terá sucesso se não focalizar no propósito da sua organização, nos seus 
processos internos e nas suas pessoas. Deve começar antes realizando um diagnóstico profundo 
de seus problemas e necessidades, definir as prioridades e estabelecer e implementar as mudan-
ças que forem necessárias para, depois, acompanhar e corrigir. Em última instância, o novo papa 
deveria rodar o ciclo do PDCA – sigla das expressões em inglês Plan (planejar), Do (fazer), Check 
(checar) e Act (agir / corrigir).

Começando pelo propósito que envolve a missão, visão, princípios e valores. Até que ponto a falta 
de uma unificação em todos os países ou mesmo dentro de cada país em que se convivem desde 
técnicas de comunicação em massa com padres cantores e artistas com os grupos mais conser-
vadores e tradicionais é um problema? Ou quanta variedade é possível existir tendo em vista a 
complexidade das demandas das diferentes sociedades?

Nenhuma organização é totalmente transparente, mas a Igreja Católica tem se baseado em dema-
sia no sigilo como, por exemplo, no caso do dossiê que foi comentado por ocasião da renúncia do 
papa anterior. Comunicação clara com seus colaboradores e clientes pode ajudar (sic) no futuro 
para amenizar ambiguidades.

Em seguida, passando pelos processos, que envolveria desde a gestão de seu quadro de colabo-
radores (permitir o casamento dos padres e o acesso de mulheres a carreira parecem ser muito 
“avançado”) a uma maneira mais clara e incisiva de lidar com os escândalos sexuais até melhorar 
a gestão financeira, recentemente colocada em cheque com as crises do Banco do Vaticano.

E ainda, a organização precisa definir que tipo de pessoas quer atrair, como selecionar, quais polí-
ticas vai utilizar (sic) para retê-las e motivá-las e utilizar diversas maneiras de promovê-las. E o que 
fazer com aqueles que não se comportam adequadamente. Proteger ou realocar, como tem sido 
o caso até o momento, ou afastá-los por sua inadequação aos princípios éticos, fundamental em 
uma organização orientada pela missão e não por prioridades materiais.

O artigo “Pope, CEO” publicado na revista The Economist do dia 9 de março afirma que o novo 
papa precisa ser capaz de implementar inovações organizacionais e estratégicas radicais. Os con-
servadores dirão que a Igreja católica tem se mantido à tona por tanto tempo devido a sua capa-
cidade de ser fiel a princípios, valores e técnicas.

Vamos ver o que o novo líder tem a dizer. E mais importante, o que vai fazer. Só o tempo, e talvez, 
no longo prazo, vai dizer quem tem razão.

José Roberto Ferro, presidente do Lean Institute Brasil, escreve às segundas-feiras.
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No livro Os Melhores Contos, de Malba Tahan, você encontra 
o conto tradicional O tesouro de Bresa. Essa história narra à 
trajetória de um pobre alfaiate que sonha em encontrar um 
tesouro. Sua aventura começa no momento em que adquire 
um livro que promete levá-lo a um tesouro escondido em 
Bresa. No entanto, depara-se com uma série de textos a se-
rem decifrados, por serem escritos em hieróglifos, idiomas e 
códigos bastante diversos, o que leva o personagem adquirir 
cada vez mais conhecimento. Como consequência ele experi-
menta um ciclo de melhorias e crescimento de sua condição 
de vida, tornando-se um sábio, reconhecido e bem quisto 
pelo Rei, que o concede cargos e honrarias. A história termi-
na no momento em que é revelado o grande segredo: a sabe-
doria e o conhecimento adquirido é o Tesouro que o livro lhe 
concede, indicando seus esforços, melhoria e crescimento 
como a riqueza que tanto almejava. Essa história é bastante 
difundida por autores que conceituam o Ciclo PDCA.

Steve Jobs: a biografia, de Walter Isaacson – Companhia Das 
Letras, 2011.51

“O livro, baseado em mais de quarenta entrevistas com Jobs, ao 
longo de dois anos - e entrevistas com mais de cem familiares, ami-
gos, colegas, adversários e concorrentes -, narra a vida atribulada 
do empresário extremamente inventivo e de personalidade forte 
e polêmica, cuja paixão pela perfeição e cuja energia indomável 
revolucionaram seis grandes indústrias: a computação pessoal, o 
cinema de animação, a música, a telefonia celular, a computação 
em tablet e a edição digital.

Numa época em que as sociedades de todo o mundo tentam cons-
truir uma economia da era digital, Jobs se destaca como o símbolo máximo da criatividade 
e da imaginação aplicada à prática. (...)

“Sua história é ao mesmo tempo uma lição e uma advertência, e ilustra a capacidade de ino-
vação e de liderança, o caráter e os valores de um homem que ajudou a construir o futuro;”

Na Estante

Vale a pena LER

52

53
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“The Potter”, dirigido por Josh Burton – 
7m49s – EUA, 2005.52

The Potter é um curta de animação que faz 
bastante sucesso no Youtube e é ampla-
mente divulgado com o nome de “Aprender 
a aprender”. É o resultado da tese final de 
Josh Burton, na Faculdade de Savanna de 
Arte e Design. Conta a história de Potter, 
uma antiga criatura que dá vida ao barro. 

Tem como aprendiz uma criança que quer muito aprender a fazer o mesmo. 

Página de Josh, disponível em: <http://www.joshburton.com/projects/ThePotter.asp>.

Vale a pena ASSISTIR

54
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Durante a construção de seu Projeto de Vida, uma importante ferramenta lhe deu condições de 
estruturar seus sonhos – o Plano de Ação. A partir dele você pôde estabelecer as bases filosóficas 
do seu pensamento – visão de futuro, valores, premissas – que guiam suas ações. Desdobrou 
essas bases em prioridades, objetivos e metas.  Definiu quais eram as melhores ações e criou 
estratégias para executá-las. A cada ação executada pôde refletir sobre os resultados, com apoio 
dos indicadores, que lhe geraram uma visão sobre fatores críticos que interferiam em seu pla-
no.  Além disso, percebeu a importância em monitorar seu PA, com a criação de um fluxograma, 
possibilitando um melhor controle e acompanhamento dos resultados de suas ações. Esse é um 
processo cíclico, em constante movimento e interação, que aproxima o seu ser, do seu querer ser, 
objetivo central de toda essa aprendizagem. 

Nesta aula, iremos dialogar sobre crescimento e melhoria contínua de suas ações e você vai conhe-
cer uma importante ferramenta de gestão para gerenciar melhor os seus resultados: o Ciclo PDCA.

Leitura: O ciclo de melhoria contínua – Ciclo PDCA 

Basta dar um passeio virtual na web, assistir a um filme, ler um livro ou folhear uma revista e 
entramos em contato com histórias de personagens e personalidades, que vivem suas vidas na 
busca de melhorar seu desempenho e atingir níveis mais elevados de crescimento, seja pessoal, 
social ou profissional. Essas pessoas parecem nunca se cansar: escolhem formas de vida singula-
res e integradas aos seus sonhos, desejos e necessidades; sempre têm um novo desafio a enfren-
tar; suas vidas revelam um ciclo infinito, em que o alcance de um objetivo gera a necessidade de 
desafiar-se com novo objetivo. Planejam. Executam. Checam. Agem. O fluxo contínuo é segredo 
do crescimento e da melhoria do desempenho. 

A aprendizagem, por melhoria de desempenho, pode se dar por intermédio do instrumento de 
gestão chamado Ciclo PDCA, cuja função é apoiar os processos de melhoria contínua das ações 
executadas em um Plano de Ação. Esse instrumento visa um desenvolvimento crítico de assimi-
lação e reflexão do conhecimento, a partir da análise de suas experiências práticas. Através dele, 
você será estimulado, constantemente, a planejar, a executar, a avaliar e a ajustar, desencadean-
do uma melhor compreensão dos processos envolvidos em suas ações.  

Cada giro do PDCA se dirige para o começo de um novo ciclo, sempre na busca de uma melhoria 
contínua, criando um ciclo virtuoso, em que os processos podem ser analisados e mudanças po-
dem ser efetuadas. Forma-se, assim, um circuito de aumento de qualidade e crescimento, tornan-
do os processos mais complexos e completos. Logo, as ações são articuladas e administradas em 
diferentes fases: planejar (Plan), executar (Do), avaliar (Check) e ajustar (Act). 

Observe a imagem e leia, em seguida, o que deve significar cada uma das fases:

Anexo 1 - Leitura: O ciclo de melhoria contínua – Ciclo PDCA
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Ciclo de Melhoria Contínua

1. Plan (planejar): Nessa fase, é elaborado o PA, estabelecendo a visão de futuro e mis-
são. Também são definidas como e quando acontecerão as ações para atingir os ob-
jetivos e metas definidos em seu plano, bem como, os indicadores que vai controlar e 
monitorar os resultados das ações. 

2. Do (executar): Fase de executar o que planejou. É importante que o Plano seja seguido 
rigorosamente. Importante observar as pequenas mudanças que se operam nesta 
fase.

3. Check (avaliar): Fase de controlar e monitorar o que planejou. Ocorre a verificação, 
avaliação e correção para os possíveis desvios durante a execução.  Esta fase determi-
na o quanto as mudanças foram favoráveis e estão funcionando. É hora de observar 
se a melhoria que você esperava aconteceu.

4. Act (ajustar): Fase de agir para identificar boas práticas e replicá-las; identificar des-
vios e corrigi-los Caso as metas não tenham sido alcançadas, você pode traçar novas 
estratégias de atuação, consequentemente se estabelece um novo ciclo. Após a fase 
de checagem, se você decidir que vale a pena continuar investindo na mudança, você 
pode expandir o plano, atingindo novo patamar de melhoria.

CICLO DA

MELHORIA

CONTÍNUA

AJUSTAR

PLANEJAR

EXECUTAR

AVALIAR

Planejamento estratégico 
e operacional

Execução e gestão

Medição e análise

Açõs corretivas e ajustes
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A utilização do Ciclo PDCA, em seu Projeto de Vida, se dá a partir dos resultados obtidos com a 
execução de seu Plano de Ação. Trata-se de um instrumento que ordena as ações cotidianas es-
tabelecidas em seu Plano. Por isso, o ciclo é considerado uma poderosa ferramenta para o acom-
panhamento e detecção dos ajustes necessários durante e ao final de um processo. Dessa forma, 
ocorre a aprendizagem, ou seja, a partir da passagem, atenta e plena, por todas as fases, você 
constrói uma trajetória de melhoria contínua nos processos e, por consequência, nos resultados 
obtidos. 

O Projeto de Vida é o traçado entre aquilo que se é e o que pretende ser. O PA é o instrumento que 
ajuda você definir esse traçado. Dessa forma, o conceito de melhoria, ao ser aplicado em seu Pro-
jeto de Vida, implica mudanças em seus hábitos, que refletirá em seu PA, de forma a aproximá-lo 
do que pretende ser.  Além disso, a cultura da melhoria contínua pode contribuir, decisivamente, 
para o alcance de patamares crescentes de eficiência, pavimentando o seu caminho na constru-
ção do Projeto de Vida. 

Obs: É importante ressaltar que o ciclo PDCA pode e deve ser aplicado em diferentes dimensões 
temporais do Plano de Ação, sendo uma metodologia a ser utilizada no decorrer do PV para o 
seu desenvolvimento completo no curto, médio e longo prazo, um ciclo para atingir um objetivo 
com prazo de vários anos à frente e para se cumprir o Plano de Ação nas metas desdobradas em 
etapas, anuais, mensais, semanais, diárias. Para cada um destes ciclos a metodologia de melhoria 
contínua deve ser aplicada.
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Nesta aula, iremos experimentar como o Ciclo PDCA pode girar em seu Projeto de Vida. Sua tarefa 
consiste em o raciocínio, trazido no exemplo abaixo, e, em seguida, criar o mesmo exercício apli-
cado a partir de sua experiência pessoal:

“Lucas reprovou o ano escolar, teve notas baixas, pois havia mudado de escola, na metade do ano, 
e demorou em se dar conta do ritmo que a nova escola exigia dele. Assim, iniciou o ano escolar 
com a consciência de que não poderia continuar atuando da mesma maneira. Também havia a 
cobrança de seus pais que exigia maior responsabilidade e comprometimento, uma vez que, os 
custos da escola eram altos e não havia como perder tempo, nem mais recursos.”

Lucas buscou responder as três perguntas que daria início ao seu novo momento:

1º O que precisa ser melhorado?

Analisando o que vivi no ano anterior, a nova escola me exige maior concentração e o desenvol-
vimento de novas habilidades, além de novos hábitos de estudo. Tenho tido dificuldades nos con-
teúdos de várias matérias. Durante as aulas até tento me concentrar e entendo o que o educador 
ensina, mas na hora da prova esqueço tudo. Talvez, se eu começar ter mais atenção e tomar nota 
do que venho aprendendo na sala de aula, consiga ter melhor aproveitamento dos conteúdos e 
rendimento.

2º Como saber se a mudança que busco é uma melhoria?

Vou perceber que estou melhorando se eu tirar boas notas nas provas mensais que serão daqui 
um mês, mas, antes, posso fazer as provas do ano passado e ver se atinjo a média. Posso, assim, 
estabelecer um indicador de processo, desde que o indicador de resultado seja atingir a média 
na realização das provas. Enquanto isso faço mudanças em minha forma de estudar, para obter 
melhores resultados de desempenho, ganhando tempo para fazer correções e ajustes.

3º Quais mudanças deve fazer para obter resultados de melhoria?

Não tenho como me enganar mais. Tenho dedicado muito pouco para meus estudos, se eu au-
mentar a dedicação, ou seja, aumentar o tempo de estudo, terei melhores resultados e desem-
penho. Assim, o primeiro passo é estudar por mais tempo, isso significa que terei que reorganizar 
minha agenda e encontrar espaço para esse trabalho extra.

Após esse importante passo, Lucas conseguiu definir como faria seu CICLO PDCA girar:

Atividade: Fazer o ciclo girar em sua vida

Anexo 2
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P¹ (planejar): No início da semana planejou:

1. Incluir mais 15 horas semanais de estudo ao planejamento semanal;

2. Diminuir as atividades sociais e o tempo na academia;

3. Dormir mais tarde para dar conta de cumprir o planejamento semanal; 

4. Refazer exames aplicados no ano anterior, no início da semana.

Obs. No planejamento também deve constar a forma de fazer o monitoramento e mesmo a revisão.

D¹ (executar): Durante a semana, ele executou o que foi planejado:

1. Estudou durante oito horas na semana; 

2. Cumpriu sua agenda de compromissos em cursos já programados;

3. Evitou encontrar com os amigos durante a semana;

4. Deixou de ir à academia;

5. Fez os exames aplicados no ano anterior.   

C¹ (avaliar) – com posse de seu diário de boas práticas, que registrou durante a semana, as ações 
planejadas foram monitoradas. 

1. Avaliou o resultado dos exames e obteve notas baixas;

2. Avaliou seu desempenho diante das mudanças em sua rotina.

A¹ (ajustar): após a verificação e avaliação do resultado de suas ações, refletiu:

1. Notou que seu baixo desempenho na prova se deu porque deu foco a informações 
irrelevantes;

2. A diminuição das atividades físicas o deixou sem concentração e desmotivado, não 
acompanhou bem as aulas;

3. Os amigos fizeram-lhe falta, pois ele se sentia isolado e insatisfeito;

4. Percebeu que é importante buscar apoio entre os conhecidos para ajudar a observar 
os resultados e encontrar novas possibilidades de atuação;

5. Entendeu a necessidade em manter as atividades da academia, que o reanima;

6. Deseja manter o contato com os amigos para se sentir feliz e integrado. 

P² (planejar): 

1. Compartilhar dificuldade com educador e amigos;

2. Aumentar tempo de estudo de 8 para 12 horas;

3. Fazer anotações das aulas, a partir de temas geradores;

4. Utilizar texto de apoio quando não compreender as anotações;

5. Refazer os exames.
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D² (executar): 

1. Conversou com amigos e educador e apanhou importantes dicas de como manter sua 
vida social e pessoal alinhada com os estudos;

2. Escreveu textos retomando o conteúdo das aulas a partir das anotações feitas; 

3. Gravou áudio dos textos que escreveu;

4. Ouviu as gravações enquanto fazia atividade física;

5. Convidou um grupo de amigos para estudarem juntos;

6. Incluiu sessões de cinema, passeio em museus e outros espaços para ampliar a com-
preensão do que aprendia em sala de aula;

7. Refez o exame para avaliar seu desempenho.

C² (avaliar):

1. Atingiu pontuação alta no exame.

2. Manteve alto o nível de energia e foco durante toda a semana;

3. Conseguiu manter concentração em cada atividade que fez.

A² (ajustar): 

1. Descobriu diferentes formas de aprender e assimilar conhecimento;

2. Aprendeu a focar o que estava aprendendo e tudo tem tido mais significado;

1. Está confiante para realizar a prova no final do mês;

2. As mudanças em seus hábitos constituem, agora, um novo modo de aprender.

3. Decide manter essa nova organização. 

Lucas percebeu que era possível modificar seus hábitos e atitudes, sem deixar de lado o que lhe 
fazia bem. Teve dedicação e decidiu enfrentar suas limitações. Seu Plano deu certo! 

Agora, é sua vez, pegue seu fluxograma como referência e medite alguns minutos acerca de seu 
PA, leve em consideração as questões que desenvolveu na aula anterior e tudo o que sabe a seu 
respeito. Foque em uma meta e desenvolva o Ciclo PDCA para alcançar a melhoria necessária 
para o seu crescimento. Peça ajuda ao educador, se precisar.   
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Em casa

Para esta atividade, sugerimos que você dê continuidade ao seu diário de registro e boas práticas, 
desta vez, deverá contar sua história, em forma de narrativa. Escolha um problema que indicou a 
necessidade de mudança. Há vários tipos de narrativa e muitas formas de contá-las. Para tornar 
a atividade relevante e objetiva, você deverá respeitar a lógica PDCA – planejar, executar, avaliar, 
ajustar. Você deve começar com a definição do tema a ser tratado, dar um título para a história, 
escrever, brevemente, o contexto e em seguida trazer a narrativa central. Pode ter uma pitada de 
drama ou comédia, em que se identifique o problema que requisitou mudanças. A partir daí, traga 
o detalhamento de onde queria chegar, bem como os caminhos que tentou trilhar, para alcançar 
quais objetivos e metas. Criative-se!

Anexo 3
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A técnica denominada "Brainstorm", bastante utilizada por diversas organizações na solução de 
problemas e até mesmo criação de novos produtos, é basicamente uma técnica de geração de 
ideias. Valorizada pela abertura à criatividade e à livre associação de ideias, trata-se de uma fer-
ramenta preciosa que estimula o engajamento coletivo, a colaboração intensiva e a abrangência 
perspectiva sobre os assuntos em pauta. Ideal para a detecção, conhecimento e análise de even-
tuais erros ou falhas na condução de um planejamento, além da já mencionada geração de dispo-
nibilidade criativa e abertura à imprevisibilidade, essa técnica será convocada nesta aula, como 
primeira atividade – ainda que não seja explorada de modo estritamente técnico com gráficos e 
outros instrumentos de análise e medição. 

• Estimular o desenvolvimento de competências relacionadas à solução de problemas;

• Refletir sobre a melhor maneira de lidar com os imprevistos e as mudanças em um 
Plano de Ação;

• Traçar algumas ações corretivas para a solução de problemas.

AULA 35 e 36: E SE ALGO SAIU ERRADO?  
É PRECISO CORRIGIR A TEMPO. 

55

Objetivos Gerais
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A técnica denominada "Brainstorm", bastante utilizada por diversas organizações na solução de 
problemas e até mesmo criação de novos produtos, é basicamente uma técnica de geração de 
ideias. Valorizada pela abertura à criatividade e à livre associação de ideias, trata-se de uma fer-
ramenta preciosa que estimula o engajamento coletivo, a colaboração intensiva e a abrangência 
perspectiva sobre os assuntos em pauta. Ideal para a detecção, conhecimento e análise de even-
tuais erros ou falhas na condução de um planejamento, além da já mencionada geração de dispo-
nibilidade criativa e abertura à imprevisibilidade, essa técnica será convocada nesta aula, como 
primeira atividade – ainda que não seja explorada de modo estritamente técnico com gráficos e 
outros instrumentos de análise e medição. 

• Estimular o desenvolvimento de competências relacionadas à solução de problemas;

• Refletir sobre a melhor maneira de lidar com os imprevistos e as mudanças em um 
Plano de Ação;

• Traçar algumas ações corretivas para a solução de problemas.

AULA 35 e 36: E SE ALGO SAIU ERRADO?  
É PRECISO CORRIGIR A TEMPO. 

55

Objetivos Gerais

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Que chovam as 
ideias!

Levantamento dos problemas mais comuns 
aos planos de ação dos estudantes e apli-
cação da técnica de Brainstorm na análise e 
busca de soluções.

45 minutos

Atividade: Que chova no 
meu plano!

Análise em grupo dos problemas específicos 
nos PAs individuais e a criação colaborativa 
de soluções.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Detectar e compreender a natureza e a tendência de determinados problemas ocor-
ridos no Plano de Ação;

• Conhecer as linhas gerais da técnica "Brainstorm" como forma de geração coletiva 
de ideias.

Nesta atividade será suficiente que o educador aplique as etapas básicas de uma sessão de 
Brainstorm. Informações complementares sobre a prática estão na seção "Texto de apoio ao 
educador", mas o essencial é que os estudantes possam, de forma criativa e coletiva, inferir 
sobre a natureza de problemas comuns em um Plano de Ação, levantar hipóteses e trabalhá-las 
dialogicamente, de modo a solucioná-las com criatividade. Sendo assim, é importante atentar 
para os alguns passos.53 Após a classe eleger os dois problemas principais a serem tratados na 
aula, os estudantes devem trabalhar com base nas perguntas estruturadas na atividade “Que 
chovam as ideias” (Anexo 1). 

Roteiro

Atividade: Que chovam as ideias!

Objetivos

Desenvolvimento
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ETAPA MÉTODO DICAS PARA CONDUÇÃO

1) Introdução
- Inicie a sessão esclarecendo os 
objetivos, a questão ou o proble-
ma a ser discutido.

- Crie um clima descontraído e 
agradável.

- Esteja certo de que todos 
entenderam a questão a ser 
tratada.

- Redefina o problema, se 
necessário.

2) Geração de Ideias

- Dê um tempo para que pensem 
no problema.

- Solicite, em sequência, uma 
ideia a cada participante, regis-
trando-a no flipchart [ou lousa];

- Caso um participante não 
tenha nada a contribuir, deverá 
dizer simplesmente "passo". Na 
próxima rodada, essa pessoa 
poderá dar

Uma ideia. São feitas rodadas 
consecutivas até que ninguém 
tenha mais nada a acrescentar.

- Não se esqueça de que todas 
as ideias são importantes, evite 
avaliações.

- Incentive o grupo a dar o 
maior número de ideias.

- Mantenha um ritmo rápido 
na coleta e no registro das 
ideias.

- Registre as ideias da forma 
como forem ditas.

3) Revisão da lista

- Leve o grupo a discutir as ideias 
e a escolher aquelas que valem a 
pena considerar.

- Utilize o consenso nessa sele-
ção preliminar do problema ou 
da solução.

- Ideias semelhantes devem ser 
agrupadas; ideias sem impor-
tância ou impossíveis devem 
ser descartadas.

- Cuide para que não haja mo-
nopolização ou imposição de 
algum participante.

4) Análise e seleção

- Leve o grupo a discutir as ideias 
e a escolher aquelas que valem a 
pena considerar.

- Utilize o consenso nessa sele-
ção preliminar do problema ou 
da solução.

- Ideias semelhantes devem ser 
agrupadas; ideias sem impor-
tância ou impossíveis devem 
ser descartadas.

- Cuide para que não haja mo-
nopolização ou imposição de 
algum participante.

5) Ordenação das 
ideias

- Solicite que sejam analisadas 
as ideias que permaneceram na 
lista.

- Promova a priorização das 
ideias, solicitando, a cada parti-
cipante, que escolha as três mais 
importantes.

- A votação deve ser usada 
apenas quando o consenso não 
for possível.
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A aplicação da sequência acima pode ser mais proveitosa se o educador optar por tratar um pro-
blema de cada vez. Pode ser que um estudante tenha ideias e opiniões a respeito de um deles, 
enquanto nada tenha a declarar sobre o outro. Além disso, o tratamento individualizado de cada 
problema permite que todos os esforços se concentrem em um único objeto, que pode ser explo-
rado às últimas consequências, quanto se queira falar ou opinar sobre ele.

Após o consenso sobre as melhores soluções para cada problema, o educador pode fazer mais al-
gumas rodadas (conforme a necessidade) para a criação de indicadores de processo e de resultado 
para cada meta apresentada como solução.

        

• Traçar algumas ações corretivas para a solução de problemas específicos do Plano de 
Ação pessoal, a partir da análise dialógica com colegas;

• Rever e replanejar, no Plano de Ação, passagens específicas afetadas por determina-
dos problemas.

O que se almeja com esta atividade é que os estudantes se mobilizem, junto àqueles com quem 
têm afinidade, para a localização e reflexão acerca dos pontos críticos do seu PA, deliberando so-
bre a natureza dos problemas, suas implicações e o planejamento de ações concretas e objetivas 
para saná-los. 

Ao contrário da dinâmica de Brainstorm realizada da aula anterior, nesta aula conta muito o aco-
lhimento pessoal e a qualidade do vínculo que se tem com os colegas de grupo, propiciando um 
momento de diálogo franco. Sempre que possível, transitando entre um grupo e outro, o edu-
cador pode observar a qualidade desses diálogos e o grau de interesse e engajamento na busca 
de compreensão e solução para os problemas apresentados, intervindo pontualmente, quando 
necessário, para assegurar a objetividade necessária para levantamento dos dados que serão in-
seridos na tabela ao final. 

 

Observe se os estudantes compreendem a dinâmica de Brainstorm como uma técnica de criação 
de disponibilidade criativa e abertura à imprevisibilidade na solução de problemas. Em linhas 
gerais, se dialogam satisfatoriamente com os colegas na análise da natureza dos problemas levan-
tados e compartilhados a partir dos planos de ação individuais. 

Atividade: Que chova no meu plano!

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Brainstorm - O que é?

Brainstorming é a mais conhecida das técnicas de geração de ideias. Foi originalmente desenvol-
vida por Osborn, em 1938. Em Inglês, quer dizer “tempestade cerebral”. O Brainstorming é uma 
técnica de ideias em grupo que envolve a contribuição espontânea de todos os participantes. 
Soluções criativas e inovadoras para os problemas, rompendo com paradigmas estabelecidos, são 
alcançadas com a utilização de Brainstorming. O clima de envolvimento e motivação gerado pelo 
Brainstorming assegura melhor qualidade nas decisões tomadas pelo grupo, maior comprometi-
mento com a ação e um sentimento de responsabilidade compartilhado por todos.

Quem o utiliza?

Todas as pessoas da empresa podem utilizar essa ferramenta, devido à sua facilidade. Porém o 
sucesso da aplicação do Brainstorming é seguir as regras, em especial a condução do processo, 
que deve ser feita por uma única pessoa.

Quando?

O Brainstorming é usado para gerar um grande número de idéias em curto período de tempo. 
Pode ser aplicado em qualquer etapa do processo de solução de problemas, sendo fundamental 
na identificação e na seleção das questões a serem tratadas e na geração de possíveis soluções. 
Mostra-se muito útil quando se deseja a participação de todo grupo.

Por quê?

Focaliza a atenção do usuário no aspecto mais importante do problema. Exercita o raciocínio para 
englobar vários ângulos de uma situação ou de sua melhoria. Serve com “lubrificante” num pro-
cesso de solução de problemas, especialmente se:

1.  As causas do problema são difíceis de identificar;

2.  A direção a seguir ou opções para a solução do problema não são aparentes.

Tipos de Brainstorming

• Estruturado: Nessa forma, todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada ro-
dada ou “passar” até que chegue sua próxima vez. Isso geralmente obriga até mesmo 
o tímido a participar, mas pode também criar certa pressão sobre a pessoa.

• Não-estruturado: Nessa forma, os membros do grupo simplesmente dão as ideias 
conforme surgem em suas mentes. Isso tende a criar uma atmosfera mais relaxada, 
mas também há o risco de dominação pelos participantes mais extrovertidos.

Texto de Apoio ao Educador 53
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Regras do Brainstorming

1.  Enfatizar a quantidade e não a qualidade das ideias;

2.  Evitar críticas, avaliações ou julgamentos sobre as ideias;

3.  Apresentar as ideias tais como elas surgem na cabeça, sem rodeios, elaborações ou 
maiores considerações. Não deve haver medo de “dizer bobagem”. As ideias conside-
radas “loucas” podem oferecer conexões para outras mais criativas;

4.  Estimular todas as ideias, por mais “malucas” que possam parecer;

5.  “Pegar carona” nas ideias dos outros, criando a partir delas;

6.  Escrever as palavras do participante. Não interpretá-las.

As entrevistas da Paris Review, Vol. 1 – Companhia. Das Letras54

A figura do escritor exerce um fascínio aparentemente inesgotá-
vel sobre o leitor contemporâneo. O que é preciso para tornar-se 
um escritor? Que espécie de sacrifícios e recompensas marcam 
uma vida dedicada à literatura? O que pensam e como vivem os 
autores mais importantes do nosso tempo? Há quase seis déca-
das, a revista literária americana Paris Review alimenta esse fas-
cínio publicando entrevistas profundas e surpreendentes com os 
ficcionistas, poetas, dramaturgos e roteiristas que todo amante 
das letras gostaria de conhecer mais de perto.

Senna – de Asif Kapadia, 2010.55

A história e trajetória do piloto Ayrton Senna, pontuando suas 
realizações físicas e espirituais nas pistas e fora delas, sua bus-
ca por perfeição e o status que ele alcançou são os temas de 
'Senna', documentário que procurou abranger os anos do pro-
fissional de automobilismo como piloto de F1, desde sua tem-
porada de estreia em 1984 a sua morte precoce uma década 
depois. A produção foi realizada com cooperação da família de 
Ayrton Senna, que concedeu permissão para esse filme/docu-
mentário sobre a vida do piloto; e com apoio tanto da Fórmula 
Um, que deu permissão à equipe para usar filmagens inéditas, 
quanto do Instituto Ayrton Senna.

Na Estante

Vale a pena LER

56

Vale a pena ASSISTIR

57
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Em diversos momentos do curso você viu que, embora o seu Plano de Ação seja algo muito pesso-
al, você não está sozinho; além das pessoas do entorno familiar e escolar, há aquelas a cuja expe-
riência ou saber específicos, conforme a necessidade do seu Plano, você pode recorrer. Tendo isso 
em vista, a ideia desta aula é propiciar o diálogo e a troca de perspectivas em torno de problemas 
recorrentes ou muito comuns aos Planos de Ação, de modo que você e os colegas de classe exer-
citem o levantamento de hipóteses e a busca conjunta de soluções, de modo sistemático, mas 
livre, criativo e espontâneo. 

Trata-se de uma forma colaborativa de identificar, observar e analisar determinados problemas 
e descobrir a melhor maneira de atacar as suas causas. Em linguagem técnica, esse método ficou 
conhecido como "Brainstorm", algo como "tempestade de ideias" (durante o processo, você vai 
descobrir o porquê do nome), mas você não precisa decorar essas palavras, basta atentar para a 
forma como a dinâmica é conduzida, a sequência como as ideias aparecem e como são organiza-
das pelo mediador (no caso, o educador) e como a contribuição do maior número de pessoas é 
determinante para aclarar as ideias e sugerir novas perspectivas.

Nas aulas anteriores, você teve oportunidade de, através de ferramentas de avaliação, detectar 
algumas possíveis falhas no percurso da execução do seu Plano de Ação. Escolha um desses pro-
blemas (caso sejam vários, eleja o mais significativo ou "complicado") e diga-o ao educador, quan-
do isso lhe for solicitado. Seus colegas também indicarão os deles. Como são muitas questões, a 
ideia é que a classe trabalhe com apenas dois dos problemas propostos – o critério de definição é 
escolher aqueles que forem mencionados mais vezes.

Uma vez definidos os problemas, reflita por um momento sobre eles, considerando: 1) Quais são, 
afinal, os problemas e quais os impactos negativos que eles têm em um Plano de Ação? (Estão 
claros para você?); 2) Quais são as características típicas desses problemas? (O que, afinal, os tor-
na problemas?); 3) Quais seriam as possíveis causas desses problemas? 4) Quais as soluções você 
sugeriria?

Anote suas ideias e, quando o educador solicitar, diga-as para a classe. Mesmo que você não tenha 
muita convicção, mas apenas desconfie das possíveis causas e questões relacionadas, expresse o 
seu pensamento, sem medo, pois é a soma das contribuições o que vai possibilitar a compreensão 
da natureza dos problemas; uma ideia inicialmente vaga, por exemplo, pode se ampliar e tornar-
-se extremamente significativa no decorrer da conversação. Não deixe nenhuma dúvida passar 
"batida", pergunte tudo o que necessitar saber. 

Acompanhe atentamente as instruções do educador e contribua para o esclarecimento e a solução 
dos problemas levantados. Na próxima aula, isso será aplicado diretamente no seu Plano de Ação.

Atividade: Que chovam as ideias!

Anexo 1
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Na aula anterior você viu que, de forma descontraída e colaborativa, é possível identificar, analisar 
e resolver uma série de problemas. Contudo, como a dinâmica incidiu apenas sobre dois dos pro-
blemas mais comuns apontados pela classe, a tarefa, desta vez, é focar em seu Plano pessoal, com 
seus respectivos problemas. Mais uma vez, as tarefas serão feitas em grupo, mas não mais através 
da dinâmica de Brainstorm. Se na aula anterior o método para atacar o problema foi uma tem-
pestade de ideias, nesta aula o que será valorizado é o diálogo calmo e a reflexão mais demorada, 
tendo em vista os problemas que você identificou no seu plano. Para melhor compreendê-los e 
solucioná-los, você poderá contar com os colegas com quem tem mais afinidade e eles, por sua 
vez, poderão contar com você. 

Coloque suas questões na mesa. Quais são os problemas que você detectou até o momento? Con-
verse com os colegas sobre os impactos negativos que cada um deles tem causado no seu Plano 
de Ação – ou que causarão futuramente, caso não sejam solucionados. E quais são as causas des-
ses problemas? Talvez seja difícil perceber de imediato, por isso é importante ouvir outras opini-
ões e refletir acompanhado de outros pontos de vista. Ao opinar sobre o Plano de Ação do colega, 
faça-o a sério, considere que estão implicados nessas questões horas de dedicação, dispêndio de 
energia e certa pressão por resultados – fatores que, não raras vezes, deixam qualquer um a flor 
da pele. Ao final, será preciso que, tendo contado com todo esse apoio, você tenha estabelecido 
claramente as soluções para os problemas apresentados no seu Plano de Ação. Para que isso se 
apresente com clareza aos seus olhos e aos de quem se deparar com seu projeto, sugerimos a 
elaboração para preenchimento do seguinte quadro:

PROBLEMA O QUE VAI 
SER FEITO QUANDO?

POR QUE 
(QUAL O 

RESULTADO 
ESPERADO?)

ONDE
COMO (OS 
PASSOS DA 

AÇÃO)

Atividade: Que chova no meu plano!

Anexo 2
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Além de entender todo o detalhamento do PA é preciso compreender como se deu a sua opera-
cionalização dele até agora. Pois, é comum os estudantes fazerem uso do PA de forma automáti-
ca, sem relacionar as ações executadas aos resultados alcançados. Isso acontece muito na aplica-
ção de ações corretivas para evitar desvios e problemas.  Refletir como foi aplicado os recursos 
na solução/correção de problemas ajuda a identificar oportunidades de crescimento e inovação. 
Esse é o conteúdo dessas aulas.    

AULA 37 e 38: COMO SABER SE DEU CERTO 
ANTES DE DAR ERRADO?

58
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Além de entender todo o detalhamento do PA é preciso compreender como se deu a sua opera-
cionalização dele até agora. Pois, é comum os estudantes fazerem uso do PA de forma automáti-
ca, sem relacionar as ações executadas aos resultados alcançados. Isso acontece muito na aplica-
ção de ações corretivas para evitar desvios e problemas.  Refletir como foi aplicado os recursos 
na solução/correção de problemas ajuda a identificar oportunidades de crescimento e inovação. 
Esse é o conteúdo dessas aulas.    

AULA 37 e 38: COMO SABER SE DEU CERTO 
ANTES DE DAR ERRADO?
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• Refletir sobre os recursos pessoais mobilizados para a solução de problemas;

• Avaliar a adequação da ação corretiva para a solução de um problema;

• Relacionar as ações corretivas na solução de um problema com as metas, estratégias 
e objetivos;

• Refletir sobre a sua capacidade resolutiva;

• Identificar o potencial humano que tem a partir daquilo que sabe fazer e faz muito 
bem – pontos fortes e habilidades;

• Identificar oportunidades de crescimento e inovação através dos erros cometidos e 
problemas que surgiram;

• Refletir sobre a liberdade de criação da própria vida e as oportunidades de crescimento 
e inovação em detrimento dos riscos e problemas;

• Identificar na construção do Projeto de Vida pontos positivos que os estimulam a querer 
ser melhor a cada dia;

• Elencar os principais resultados alcançados desde o início da construção do Projeto de 
Vida até o momento presente. 

• Folha de papel ofício para cada estudante e canetas coloridas. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Acertos e erros.

Check list para reflexão e avaliação das 
ações corretivas empregadas.   

Questões para verificação do alinhamento 
das ações corretivas com os objetivos, me-
tas e estratégias. 

25 minutos

Atividade: Zona de  
aprendizagem.

Leitura e reflexão sobre o texto da Bel Pes-
ce – A menina do Vale.

Descrição dos resultados alcançados através 
do PA - erros e acertos.

Questões sobre os fatores ou habilidades 
que ajudaram na resolução de problemas. 

25 minutos

Objetivos Gerais

Material Necessário

Roteiro
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade em dupla:  
Timing da inovação.

Leitura e reflexão do texto de Seth Godin – 
A Ilusão de ícaro. 

Elaboração de uma nova versão do Projeto 
de Vida feita pelo colega. 

Apresentação da nova versão do Projeto de 
Vida para o colega. 

40 minutos

Atividade: Siga a receita do 
bolo.

Reflexão sobre o Projeto de Vida. 

Enumerar alguns pontos que estimula a 
vontade de querer ser melhor a cada dia e 
não desanimar diante dos problemas. 

Elaboração de um quadro com os principais 
resultados alcançados durante a construção 
do PV. 

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre os recursos pessoais mobilizados para a solução de problemas;

• Avaliar a adequação da ação corretiva para a solução de um problema;

• Relacionar as ações corretivas na solução às estratégias para o atingimento das metas 
que levam à consecução dos objetivos. 

Quando se começa a fazer uso de um Plano de Ação é comum inicialmente executar as ações de 
forma automática, sem refletir muito bem sobre seus fins. Isso acontece principalmente na urgên-
cia de encontrar solução para algo que deu errado ou surgiu inesperadamente. Muitas vezes as 
estratégias e ações não são alinhadas e ao invés de resolver o que precisava, acaba por gerar ou-
tros problemas. O cheque list (Anexo 1) serve exatamente para os estudantes tomarem consciên-
cia desse erro e para ajudá-los a entender como devem agir na hora de resolver algum imprevisto 

Atividade: Acertos e erros

Objetivos

Desenvolvimento
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ou problemas fruto de mudanças externas e ocasionadas por eles próprios. As questões do check 
list além de servir para a tomada de consciência sobre suas capacidades servem para verificar 
se as ações corretivas acionadas foram resultado das suas vontades e interesses ou se sofreram 
influencias contrárias de outras pessoas e fatores. O envolvimento dos estudantes na execução 
das ações corretivas também é um fator importante para verificar essa questão. Os estudantes 
precisam saber que o check list não é um exercício para apontar os erros e sim para mostrar a 
melhor forma de dominar o que precisam e para diminuir as suas fragilidades, riscos e ameaças. 

Depois de feito o check list é proposto à retomada dos objetivos, metas e estratégias do PA com 
o intuito de gerar ainda a reflexão dos estudantes sobre a qualidade de suas ações para a solução 
de problemas. Pois, as ações precisam ser planejadas e alinhadas com os objetivos do PA.

        

• Refletir sobre a sua capacidade resolutiva; 

• Identificar o potencial humano que tem a partir daquilo que sabe fazer e faz muito 
bem – pontos fortes e habilidades.

Além da importância do processo de revisão, ajustes e reelaboração das estratégias e metas fei-
tas anteriormente, os estudantes precisam refletir sobre a sua capacidade resolutiva e identificar 
através disso, suas potencialidades humanas. O texto da Bel Pesce valoriza esse ponto ao dizer o 
quão importante é descobrir o que se faz bem para criar “o seu diferencial” (Anexo 2).  

Assim, pensar sobre duas situações: Uma na qual o resultado alcançado foi o melhor e outra na 
qual o erro ou falha foi mais difícil de corrigir permite que os estudantes percebam o quão ha-
bilidosos são e a reconhecerem seus pontos fortes. Como a Bel Pesce diz no texto, é mais fácil 
dar ênfase aos erros e não enxerga aquilo que já fazemos muito bem. Identificar essas situações 
contribui para o desenvolvimento da autoestima dos estudantes e confiança no desenvolvimento 
dos seus projetos de vida. 

É importante explicar que o desenvolvimento de novas habilidades é uma necessidade atual cons-
tante, fruto da adaptação humana as mudanças. Para sobreviver neste século além de ter que se 
“reinventar” é preciso ter vontade de mudar, obsessão por aprender e trazer inovação naquilo 
que faz. 

        

Atividade: Zona de aprendizagem

Objetivos

Desenvolvimento



236 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROJETO DE VIDA
2º ANO DO ENSINO MÉDIO

• Identificar oportunidades de crescimento e inovação através dos erros cometidos e 
problemas que surgem;

• Refletir sobre a liberdade de criação da própria vida e as oportunidades de crescimen-
to e inovação em detrimento dos riscos e problemas a serem enfrentados. 

O texto de Seth Godin (Anexo 3) conta uma das histórias da mitologia grega sobre Dédalo e seu 
filho Ícaro que procuravam um jeito de fugir da prisão do labirinto do Minotauro – tentativa 
frustrada que culminou na morte do seu filho por ele ter voado perto do sol e derretido as asas 
feitas com mel de abelha e penas de gaivotas.  O autor estabelece uma relação com cultura na 
qual somos criados – a de que “é melhor contentar-se com pouco a aventurar-se na busca de 
coisas maiores, para não “correr o risco de perder o que se tem”. Ele fala das limitações humanas 
impostas pelo próprio medo de perda – que nos imobiliza e exclui a possibilidade de gerar novas 
aprendizagens. Construir um Projeto de Vida é mais que buscar realizar sonhos, é poder através 
da confiança em si, ousar a aventurar-se ao desconhecido. Claro que aventurar-se ao desconheci-
do não pode ser de qualquer jeito – Por isso que existe falamos da importância do PA. 

A partir de uma nova versão do próprio Plano de Ação elaborado pelo colega o estudante deve 
perceber se o medo e/ou cultura que Seth aborda no texto influencia na construção e desenvolvi-
mento do seu Projeto de Vida. Assim como, através do olhar do colega o estudante pode enxergar 
novas possibilidades de futuro e realização. Portanto, o exercício de pensar a respeito do Projeto 
de Vida do outro e escutar a nova versão proposta pelo colega permite criar “timing” sobre o que 
já existe e gerar estímulo para criar ou buscar coisas novas para a vida. 

• Identificar na construção do Projeto de Vida pontos positivos que os estimulam a 
querer ser melhor a cada dia;

• Elencar os principais resultados alcançados desde o início da construção do Projeto de 
Vida até o momento presente. 

Atividade: Timing da inovação

Objetivos

Desenvolvimento

Atividade: Timing da inovação

Objetivos
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Os estudantes são incentivados a fazerem uma retrospectiva sobre a construção do seu Projeto 
de Vida, destacando as suas principais conquistas. Esse exercício permite criar uma valorização da 
própria trajetória e estimulá-los na superação dos desafios (Anexo 4). 

 

Observe como os estudantes lidam com os seus erros e como buscam resolver os problemas. A 
forma como encaram os desafios na construção do Projeto de Vida precisa demonstrar compro-
metimento e responsabilidade. É necessário que eles tenham chegado até a essas aulas enten-
didos sobre a aplicação do PA e, sobretudo, que tenham compreendido que a eficiência da sua 
aplicação depende de vários fatores, como, por exemplo, a sua própria capacidade de superação. 
Por este motivo os estudantes devem sentir-se encorajados a seguir em frente, independente dos 
erros que cometeram e precisam fazer uso daquilo que aprenderam e deu certo.   

Em casa: Respostas e Comentários

Nessa atividade os estudantes vão poder olhar para os seus problemas, erros cometidos, dificul-
dades de uma forma diferente por meio dos exemplos das histórias de vida de outras pessoas. 
É uma oportunidade para ampliar a compreensão acerca da capacidade humana de superação, 
criatividade e inovação. 

Pare de se sabotar e dê a volta por cima, Flip Flippen.56

O que aconteceria se, em vez de você se concentrar naquilo que 
já fez bem, passasse a identificar seus pontos fracos, aqueles 
comportamentos que já viraram hábito, mas que continuam a 
impedir que alcance seu melhor desempenho? Em Pare de se 
sabotar e dê a volta por cima, Flip Flippen mostra a importân-
cia do autoconhecimento para se alcançar a satisfação pessoal 
e sucesso profissional. Ele acredita que, uma vez identificadas as 
limitações de cada personalidade, é possível superá-las de for-
ma definitiva e atingir resultados gratificantes. O autor analisa 
diversos tipos de personalidade e apresenta exemplos da vida 
real com os quais teve contato ao longo de sua carreira de psi-
coterapeuta, revelando como as soluções inusitadas que sugeria 

para cada caso levaram os indivíduos a refletir sobre seus comportamentos limitadores e a 
mudar de atitude a fim de alcançar objetivos profissionais e pessoais. 

Desenvolvimento

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

59
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O programa de superação das limitações pessoais apresentado neste livro é bem simples e já 
ajudou a melhorar a vida de milhares de indivíduos, entre os quais líderes empresariais, exe-
cutivos do mercado financeiro, educadores a atletas. Ao corrigir comportamentos negativos, 
você irá se surpreender com um aumento considerável em sua produtividade e uma melhora 
nos relacionamentos pessoais.

Davi e Golias, Malcolm Gladwell. Editora Sextante.57

Há três mil anos, num campo de batalha na antiga Pales-
tina, um jovem pastor derrubou um poderoso guerreiro 
com apenas uma pedra e uma funda, e desde então os 
nomes Davi e Golias simbolizaram as batalhas entre os 
mais fracos e os gigantes. A vitória de Davi foi imprová-
vel e milagrosa. Ele não deveria ter ganhado. Ou deve-
ria? Em ‘Davi e Golias’, Malcolm Gladwell desafia nossas 
crenças sobre obstáculos e desvantagens, oferecendo 
uma interpretação nova do que significa ser discrimina-
do, enfrentar uma deficiência, perder pai ou mãe, fre-
quentar uma faculdade medíocre ou sofrer uma série de 
outros aparentes reveses. Gladwell começa pela história 
real do que ocorreu entre o gigante e o jovem pastor 
tantos anos atrás e prova como, de fato, era Davi o gran-
de favorito. Em seguida, com sua habilidade característi-

ca para contar boas histórias e envolver o leitor, ele narra importantes acontecimentos na 
vida de anônimos e famosos, introduzindo conceitos que nos levam a ver o favoritismo com 
outros olhos. O autor examina o conflito religioso na Irlanda do Norte, a reação dos londri-
nos aos bombardeios alemães na Segunda Guerra, a mente de pesquisadores do câncer e 
líderes negros dos direitos civis, os assassinatos e o alto custo da vingança, e a dinâmica das 
salas de aula que obtêm bons e maus resultados – tudo isso com o intuito de demonstrar 
que muita coisa bela e importante no mundo surge do que pode ser visto inicialmente como 
sofrimento e adversidade. Na tradição dos sucessos anteriores de Gladwell, ‘Davi e Golias’ 
lança mão da história, da psicologia e de uma narrativa poderosa para abalar e reformular 
nosso pensamento sobre o mundo à nossa volta.
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1. Planejar, executar e acompanhar qualquer projeto não é fácil. Há uma lista interminável de 
detalhes que, se não levados a sério, podem levá-lo a seguir o caminho errado. Nessa tarefa, até 
mesmo as pessoas mais experientes falharam e cometeram muitos erros. Até que foram capazes 
de aprender rapidamente com as suas falhas e conseguiram evitar problemas futuros. Nas aulas 
anteriores, você aprendeu a identificar os principais problemas do seu PA e corrigindo-os a tem-
po. Contudo, alguns erros podem ser sutis e, por isso, tornam-se difíceis de serem notados. Assim, 
como saber se realmente você corrigiu o problema? Ou se escolheu as ações mais adequadas 
naquele momento? Sobre isso, vamos propor um Check list para você aplicar a cada uma das suas 
ações para que, dessa forma, possa avaliá-las.

Durante o emprego das suas ações corretivas:

• Foi possível perceber que o seu desempenho aumentou? De que forma?

• Suas ações corretivas representaram um único caminho a ser escolhido? Por quê?

• Foram elas fruto de decisões racionais ou emotivas? Justifique sua resposta.

• Elas representaram o que você realmente queria fazer? Qual o seu grau de satisfação 
quanto a elas?

• Ao executá-las você acha que perdeu tempo? Como isso se refletiu no seu PA?

• Elas representaram algum tipo de mudança de hábitos para você? Quais?

• Qual foi o seu grau de envolvimento para executar as ações? Justifique. 

• Mesmo que elas não tenham sido as mais acertadas, existiu algum tipo de recompensa/
vantagem/retorno positivo?

• Foram executadas a partir de uma lista de prioridades ou de urgências? 

• Elas minimizaram suas fragilidades, ameaças ou riscos? 

2. Até o momento olhamos os aspectos gerais dos desvios e acertos relacionados à ação para 
combater um problema detectado no PA. Para entender melhor os fatores que interferem nesse 
processo, vamos retomar a operacionalização do seu Plano para que você possa agir de maneira 
eficiente sobre eles. Essa é a lógica seguida pelo PDCA – O Ciclo Virtuoso de Melhoria Contínua. 
Portanto, vamos buscar ajustar suas estratégias, metas e planos à luz da sua experiência.

Atividade: Acertos e erros

Anexo 1
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Relembrando o Ciclo do PDCA:

3. A partir do check list realizado anteriormente, quais foram as ações corretivas que não resulta-
ram na solução dos seus problemas? 

4. Verifique quais foram as estratégias e as metas correspondentes a cada uma das ações citadas 
anteriormente. A depender do caso, ajuste ou reformule cada estratégia e meta. Não esqueça que 
elas devem estar alinhadas à visão, missão e objetivos que você traçou.  
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A experiência adquirida ao longo da operacionalização do PA o fez chegar até aqui e lhe propor-
cionou aprendizado, pois você pôde rever seus erros. Todavia, isso não significa que tudo já foi 
aprendido, ao contrário: ainda há muito pela frente. Sobre o processo de revisão – ajustes e ree-
laboração das estratégias e metas – feito na atividade anterior, existe algo muito valioso que faz 
toda a diferença no sucesso do seu Projeto de Vida. É o valor que você atribui àquilo que apren-
deu e como aplica esse conhecimento na sua vida. Ou seja, o quão importante é valorizar o que 
você sabe para fazer disso o seu diferencial. Sobre esse tema, leia o texto da Bel Pesce e reflita 
sobre os elementos contidos no texto antes de responder às questões que o seguem:

Sempre defendi fervorosamente que o autoconhecimento é uma das ferra-
mentas mais poderosas para a sua vida. Um benefício que o autoconheci-
mento traz, e que tem um valor inestimável, é lhe dar consciência do que 
você sabe e do que você não sabe.

Pouca gente tem clareza sobre o seu diferencial. Aliás, tem uma pegadinha 
aqui. Às vezes você não dá valor devido para as coisas que faz com maes-
tria. Por quê?  Porque aquilo que você faz muito bem normalmente vem 
com tanta naturalidade que você não percebe o quão valioso é. É mais fácil 
admirar aquilo que nos é mais difícil fazer.

No outro extremo, também são poucas as pessoas que têm clareza sobre 
seus pontos fracos. Isso acontece porque os maiores pontos fracos de al-
guém podem ser meras sutilezas. (...). 

(...) Quando estamos pensando em diferenciais, eles podem ser sutilezas, 
não necessariamente habilidades amplas tais como programar ou escrever 
bem. Por exemplo, talvez seu maior diferencial seja saber acalmar as pes-
soas quando é preciso. Ou talvez seja saber contar histórias cativantes. Ou 
talvez seja saber encantar com seu brilho nos olhos.

Use seu dia para entender melhor quais características são o seu diferen-
cial e quais podem ser melhoradas. Só por saber o que você sabe e o que 
não sabe, você estará se diferenciando.58 

A partir da leitura do trecho do livro da Bel, reflita sobre os erros e acertos do seu PA e procure 
descrever duas coisas:

• O melhor resultado alcançado por você no seu PA.

• O erro ou falha que foi mais difícil de corrigir no seu PA. 

Agora, responda:

• Quais foram os fatores ou habilidades pessoais que não sabia que possuía, mas que, ao 
utilizá-los, ajudaram você a alcançar o melhor resultado e a corrigir o erro/falha mais difícil 
do seu PA?

• Refletindo sobre os fatores ou habilidades citados anteriormente, como você acha que eles 
podem estimulá-lo a experimentar e a buscar coisas novas para a sua vida? De que forma?

Atividade: Zona de aprendizagem

Anexo 2
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Timing pode ser definido como a sensibilidade para enxergar um momento propício para a re-
alização de algo, isto é, um tempo em que você percebe uma oportunidade para executar uma 
ação especifica. O timing é fruto de experiências, fracassos e conquistas, bem como dos seus 
instintos. De modo geral, “ter um timing” pode ser o mesmo que: “ter uma ideia a experimentar” 
ou “começar algo novo”. É uma constante às “pessoas de timing” apresentarem a disponibilidade 
para aprender, a sensibilidade para interromper ou continuar algo, bem como, a necessidade de 
experimentar coisas novas. A partir disso, leia o texto que segue abaixo:

A ilusão de Ícaro59

Bem ao sul da ilha grega de Samos está o Mar Icário (Mar Egeu). Diz a lenda que esse é o lugar 
onde Ícaro morreu — vítima de sua arrogância.

Seu pai, Dédalo, era um exímio artesão. Condenado por sabotar a obra do rei Minos (que captu-
rou o Minotauro), Dédalo criou uma incrível trama para escapar da prisão, descrita no mito que 
ouvíamos quando éramos crianças.

Criou um par de asas para ele e outro para seu filho. Depois de fixar as asas com cera, prepara-
ram-se para fugir. Dédalo alertou Ícaro para não voar muito perto do sol. Encantado com sua 
capacidade mágica de voar, Ícaro desobedeceu e voou muito alto. Todos sabem o que aconteceu: 
a cera derreteu e Ícaro, o filho adorado, perdeu suas asas, caiu no mar e morreu.

A lição desse mito: não desobedeça ao rei. Não desobedeça a seu pai. Não pense que você é me-
lhor do que realmente é e, acima de tudo, jamais acredite que você tem a capacidade de fazer o 
que um deus pode fazer.

A parte do mito que não lhe contaram: além de dizer a Ícaro para não voar muito alto, Dédalo 
instruiu o filho a não voar muito perto do mar porque a água destruiria a sustentação das asas.

A sociedade mudou o mito, incentivando-nos a esquecer a parte sobre o mar, e criou uma cultura 
na qual somos constantemente lembrados dos perigos de nos levantarmos, nos destacarmos e, 
assim criarmos um tumulto. Os industrialistas tornaram a arrogância um pecado capital, mas, de 
forma conveniente, ignoraram outro erro muito mais comum: contentar-se com pouco.

É muito mais perigoso voar muito baixo do que muito alto, porque parece seguro voar baixo. Esta-
belecem as expectativas baixas e sonhos pequenos e nos contentamos com menos do que somos 
capazes. Ao voar muito baixo, decepcionamos não apenas a nós mesmos, mas também àqueles 
que dependem de nós ou podem se beneficiar do nosso trabalho. Somos tão obcecados pelo risco 
de brilhar que fazemos todo o possível para evitar isso.

O caminho disponível para cada um de nós não é nem a estupidez imprudente nem a obediência 
negligente. Não, o caminho disponível é tornar-se humano, criar arte e voar muito mais além do 
que aprendemos que seria possível. Criamos um mundo onde é possível   voar muito mais alto do 
que nunca e a tragédia é que, ao invés disso, fomos seduzidos a acreditar que devemos voar cada 
vez mais baixo.

Atividade em Dupla: Timing da inovação

Anexo 3
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Considerando a liberdade de criação da própria vida – “de poder voar muito alto”, discuta com o 
seu colega sobre o seu Projeto de Vida e peça para ele propor, em linhas gerais, uma nova versão 
do seu projeto. 

Ele deve pensar de forma criativa em alguns pontos, como:

• Visão de futuro - “O seu lugar de chegada”

• Objetivos pessoais - “Seus propósitos a médio prazo”

• Ações – “O que fazer para alcançar os seus objetivos”

• Resultados– “Suas conquistas pessoais”.

Depois, peça ao colega que lhe apresente “o seu projeto”. Pergunte a ele quais considerações fez 
na hora de reelaborar o projeto. Veja se essa nova versão gera alguns “timing” em você. Dê sua 
opinião sobre elas. Caso tenha interesse, você pode pedir mais informações a respeito do projeto. 
Tome nota de tudo.
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A aventura humana está em superar os próprios limites aprendendo com os próprios erros. Na 
atividade anterior, você viu que construir um PA é se aventurar nas possibilidades da vida de for-
ma consciente, sabendo que cada passo dado pode levá-lo a uma conquista. Chegar ao final des-
tas aulas representa, sem dúvida, uma mudança, pois você poderá enxerga a vida de outra forma 
e, consequentemente, poderá adquirir novos hábitos: ser proativo, começar algo tendo em mente 
o objetivo a ser atingido, estabelecer prioridades, entre outras atitudes. Porém, nada disso tem 
sentido se você realmente não levou a sério o seu Projeto de Vida. Pois, “a receita do bolo” pode 
até ser uma das melhores e ensinar tudo passo a passo, mas o grande diferencial dela está naque-
le segredo que ninguém conta para ninguém – Que só você detém.  Pensando nisso, reflita sobre 
o seu Projeto de Vida e busque elencar alguns pontos que fazem com que você queira ser melhor 
a cada dia, que o estimulem a não desanimar diante dos problemas que ainda devem surgir. 

Em seguida, crie um quadro utilizando uma folha de papel-ofício e canetas coloridas com os prin-
cipais resultados alcançadas por você durante a construção do seu Projeto de Vida. Procure trazer 
os resultados e as conquistas obtidas desde o início das aulas de Projeto de Vida até hoje.

Atividade em Dupla: Siga a receita do bolo

Anexo 4
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Em casa

Busque fazer uma pesquisa para descrever aqui alguns exemplos de pessoas que diante de um 
“grande problema” transformaram suas vidas positivamente ou que enxergaram uma oportuni-
dade para crescer e mudar a vida de outras pessoas. Na próxima aula, conte essas histórias a um 
colega seu. 

Anexo 5
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Chegamos à última aula do Projeto de Vida. Na introdução da primeira atividade desta aula, traze-
mos a história do filme Procurando Nemo (Anexo 1), para abordar o tema que servirá de ilustração 
para a temática abordada nas aulas que seguem: a busca de solução para problemas e obstáculos, 
bem como a busca de aprimoramento dos conhecimentos. O jingle “Continue a nadar, para achar 
a solução”, criado pela “peixinha” Dori, no filme, será a motivação para as aulas que seguem.

Nesta última aula, é interessante que os estudantes sejam capazes de recapitular o processo de 
solução de problemas a fim de construir conhecimentos válidos para suas ações futuras. O ciclo 
PDCA, em sua última fase Act, será o guia para estabelecer as ações de conclusão do Plano de 
Ação, que infinitamente fará girar o PDCA. Da mesma forma, se faz compreender que a conclu-
são desse ano de aprendizagem não se finaliza nesse momento, que os sucessivos giros do PDCA 
e a conscientização do uso do Plano de Ação, como ferramenta para possibilitar a realização do 
Projeto de Vida, não terminam aqui. Esperamos, assim, que a despedida seja de muito trabalho 
e de significativas trocas e conhecimentos, de forma que todos compreendam a importância de 
continuar a nadar para achar a solução...

AULA 39 e 40: COMEÇAR DE NOVO. SEMPRE E 
SEMPRE EM FRENTE. A ILUSÃO DO DEFINITIVO. 
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• Recapitular todo o processo de solução de problema para estabelecer ações futuras.

• Xerox para cada estudante do Anexo 1: Conclusão do Plano de Ação;

• Xerox para cada estudante do Anexo 2: Atividade “O resgate – Continue a nadar”;

• Xerox para cada estudante do Anexo 3: Atividade “Act...para achar solução...”. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O resgate:  
“Continue a nadar...”

Apresentação da etapa de conclusão do PA, 
com retomada do Plano de Ação – do nível 
estratégico ao nível operacional – fazendo 
checagem das estratégias realizadas e não 
realizadas.

45 minutos

Atividade: Fazer o ciclo 
girar e sua vida. Aplicação do Ciclo PDCA no Projeto de Vida. 40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Retomar o Plano de Ação – nível estratégico;

• Observar Plano de ação – nível operacional – estratégias;

• Recapitular etapas de identificação de problemas;

• Reflexão para novo planejamento.

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Resgate: “Continue a nadar”

Objetivos
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A atividade “Resgate: ‘Continue a nadar’” oferece planilhas para sistematização do Plano de Ação. 
Os estudantes poderão iniciar uma reflexão resgatando informações de seu Plano de Ação desde 
o nível estratégico – contexto, valores, visão, missão, premissas, prioridades, objetivos, metas, in-
dicadores e estratégias – até o nível operacional, a fim de fazer uma checagem dos problemas que 
estão presentes em seu Plano de Ação. Problemas que estejam impedindo o alcance dos resul-
tados estabelecidos para cada estratégia, de forma que possa compreender o que deve ser feito 
para atingir o resultado esperado, ou seja, para atingir ao objetivo que está descrito em seu PA. 

É esperado que ao final desta aula, os estudantes consigam identificar algum problema em suas 
estratégias que esteja bloqueando ou impedindo que algum objetivo seja alcançado, preparando 
informações para a construção de um plano estratégico que será trabalho para a próxima aula. 

        

• Recapitular o processo de solução de problemas no fluxograma.

• Construir um plano estratégico para bloquear um problema.

A atividade “Act: ‘...para achar a solução’ – (Anexo 3), traz como proposta a construção de um 
planejamento estratégico. Para tanto é importante explorar junto aos estudantes, inicialmente, 
o boxe que traz um fluxograma que recapitula o processo de solução de problemas. Essa leitura 
em conjunto pode facilitar e aquecer o trabalho com os estudantes para que possam resgatar e 
reunir o conhecimento já acumulado para construir o plano estratégico de solução de problemas. 
Em seguida, os estudantes devem estabelecer um novo plano, focando no que não deu certo, no 
que impediu que seu objetivo fosse alcançado. Fazendo seu ciclo PDCA girar.

 

Observe se os estudantes são capazes de identificar problemas em suas estratégias e se conse-
guem construir uma sequência lógica de reflexão para identificar a causa e os efeitos dos proble-
mas de seus Planos. Também é importante que consigam fazer a transição da identificação do 
problema para o estabelecimento de novo plano para bloquear o aparecimento do problema e 
conseguir alcançar o objetivo almejado. Cumpre entenderem que essas etapas de trabalho corres-
pondem à fase ACT e preparação para PLAN, do Ciclo PDCA.

Desenvolvimento

Atividade: Act: “para achar a solução”

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Aprender a aprender60

Por Ronaldo Lemos

Fevereiro de 2015

Se não caiu a ficha, está na hora de cair: a maior parte do conhecimento teórico e prático já pro-
duzido pela humanidade está disponível na internet, de graça e abertamente. Quem tiver a curio-
sidade e a energia necessárias pode tomar nas mãos os caminhos do próprio aprendizado. Esse é 
um desafio para o sistema educacional: a missão da escola nos dias de hoje passa a ser ensinar a 
aprender dentro desse novo contexto em que vivemos.

Quem viu o documentário sobre Aaron Swartz ("O Menino da Internet"), disponível também de 
graça e abertamente no YouTube, deve se lembrar da cena em que ele, com poucos anos de idade, 
aprende a ler sozinho. Em depoimento para a câmera, seus pais dizem: "Aaron aprendeu muito 
cedo a aprender". Apesar de nunca ter completado a faculdade, circulava entre educadores das 
melhores universidades e conversava com eles como igual.

Swartz aprendeu no mesmo lugar –a internet– tanto a programar quanto a ler clássicos da filo-
sofia política (como Henry David Thoreau, um dos seus favoritos). Qualquer um pode seguir seu 
caminho.

Não importa onde você mora, quão boa ou ruim é a sua escola, qual é sua condição socioeco-
nômica: se você estiver conectado à rede e se organizar, pode ter acesso à mesma informação 
disponível nas melhores escolas do planeta.

Dá para aprender tudo na rede. Matemática, química e física para os ensinos médio e fundamen-
tal estão disponíveis na Khan Academy (já traduzida em português). Cursos universitários inteiros 
de Harvard e do MIT estão também na rede, por meio de iniciativas como o Open Courseware e 
o HarvardX. Os "syllabi" –programas dos cursos– de várias universidades de ponta também estão 
on-line (e suas leituras indicadas estão também na maioria na rede).

Quer aprender habilidades práticas? Sites com o Wikihow ensinam a, literalmente, fazer qualquer 
coisa. De consertar a bicicleta a fazer uma planilha em Excel.

Além desses "sites-ilha" que organizam conteúdos, há também um vasto oceano de partículas de 
informação espalhadas pela rede, todas facilmente encontráveis. De vídeos postados por volun-
tários no YouTube com tutoriais de desenho industrial a aulas de agronomia.

Se algo não estiver disponível, basta entrar em um dos fóruns especializados de cada campo do 
conhecimento, que reúnem usuários dispostos a se ajudar.

Muita gente vai dizer que boa parte desse conteúdo só está disponível em inglês. Não tem proble-
ma. Dá para aprender inglês (e várias outras línguas) pela internet. Sites como o Duolingo –com 
modelos de aprendizado gratuito– têm se tornado cada vez mais populares justamente por sua 
eficácia.

Claro que não dá para ignorar o papel dos educadores, que mais do que nunca são essenciais. Mas 
entramos no momento em que o aprendizado tornou-se mais importante do que a educação. Isso 
gera enorme pressão sobre o sistema educacional. E pressão ainda maior sobre cada um nós. Não 
temos mais desculpa para não aprender.

Texto de Apoio ao Educador
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Você deve ter assistido ao filme Procurando Nemo. Ele mostra a saga de um peixe-pai que viu seu 
filho ser levado para um barco, capturado por mergulhadores. Estava próximo ao temido pare-
dão, que antes havia sido cenário de perdas significativas para o peixe palhaço Marlin: ali morrera 
sua companheira e filhos, restando apenas Nemo, o filho agora desaparecido. A partir de então, 
acompanhamos o drama vivenciado pelo pai, que se lança ao mar aberto com o objetivo de reen-
contrar o filho. Em princípio, ele não sabia aonde ir, nem o que faria para alcançá-lo, pois seguir 
o rastro do barco, única ação inicialmente empreendida, tornou-se, logo, impossível, dada a sua 
velocidade. No entanto, durante sua caminhada, com uma missão claramente estabelecida, Mar-
lin encontra uma parceira, a “peixinha” Dori, que apesar de sofrer de “perda de memória recente” 
guarda importantes conhecimentos que ajudarão o pai desesperado a romper alguns obstáculos 
durante sua jornada. Uma máscara de mergulho, com possível endereço dos mergulhadores, é 
uma peça-chave para o plano de ação de Marlin. Quem irá conseguir decifrar o que está escrito é 
Dori. Daí em diante a trama segue, encontrando informações e informantes, apoios para superar 
os obstáculos e solucionar o problema de alcançar Nemo. 

A busca de solução para os problemas e obstáculos, bem como a busca pelo aprimoramento de 
conhecimentos são temas abordados no filme. Ao assistir os enfrentamentos da saga de um herói 
que, ao estabelecer um objetivo, encontra inúmeros obstáculos e dilemas, nos reforça a com-
preensão da necessidade de criar diferentes estratégias para obter o resultado almejado em um 
plano e ter sucesso no Projeto de Vida. 

Nesta última aula, interessa-nos recapitular todo o processo de solução de problemas a fim de 
estabelecer conhecimentos válidos para futuras ações no Plano de Ação. Também se cumpre en-
tender do que estamos nos despedindo, neste momento, já que esta é nossa última aula. 

Atividade: Conclusão do Plano de Ação

Anexo 1
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A melhoria de desempenho das ações já foi apresentada a você em aulas anteriores – com o Ciclo 
PDCA. Planejar, executar, avaliar e ajustar corretivamente é imprescindível para encontrar a solu-
ção de problemas, romper obstáculos, alcançar objetivos, alinhados à visão de futuro conforme 
delineada no seu Projeto de Vida.  A Conclusão do Plano de Ação acontece na etapa Act (ajustar 
corretivamente) do ciclo PDCA. Duas importantes tarefas são realizadas nessa etapa: a padroni-
zação e a conclusão do PA.

Na aula anterior, você trabalhou a importância da padronização para a solução de problemas. 
Nesta aula, vamos recapitular as atividades desenvolvidas em seu Plano de Ação, desde o nível 
estratégico, em que você fundou as bases de seu Projeto de Vida, até o nível operacional, em que 
foram executadas as ações. 

1º Passo: Resgate informações do seu Plano de Ação. 

Atividade: O resgate – “Continue a nadar”

Anexo 2

1 - CONTEXTO 2 - VALORES 3 - VISÃO 5 - PREMISSAS

4 - MISSÃO

6 - OBJETIVOS                                                               7 - PRIORIDADES

8 - METAS 9 - INDICADORES DE 
RESULTADOS

11 - ESTRATÉGIAS - Ações

10 - INDICADORES DE 
PROCESSOS

LONGO PRAZO

MÉDIO PRAZO

CURTO PRAZO
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2º Passo: Observe as estratégias adotadas, comparando os resultados esperados com os alcançados.

3º Passo: Reavalie as estratégias que não atingiram o resultado esperado e as ações pendentes.

1 - ESTRATÉGIAS DO 
PLANO DE AÇÃO:

2 - RESULTADOS ESPERADOS

O QUE DEVERIA  
ACONTECER?

O QUE  
ACONTECEU?

COMO E QUANDO ACONTECEU?

3 - CONCLUSÃO: 

Estratégias ou ações pendentes  
e que não atingiram resultados Resultados esperados

Possíveis problemas que bloquearam ou impediram a realização das ações/ estratégias 
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4º Passo: Relacionar os problemas às possíveis causas.

5º Passo: Identifique as características dos problemas nos aspectos seguintes. 

Características dos problemas

Definição das metas (SMART)

Tempo

Ameaças X Fraquezas

Apoios

Comunicação

Treinamento, formação, novos 
métodos e/ou habilidades

Recursos

Problemas Possíveis causas (hipóteses)
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A construção de um novo plano estratégico se inicia no exato momento em que você conclui 
o que aconteceu entre a projeção de sua estratégia, dos resultados esperados e os resultados 
realmente alcançados. A partir dessa observação e da conclusão desse ponto, você abre possibi-
lidades para criar um novo plano e focar no que não deu certo, no que impediu que seu objetivo 
fosse alcançado. 

Nesta atividade, você irá criar um plano estratégico para um problema que você tenha identifica-
do nas suas estratégias e irá refletir quais ações poderão ser realizadas para alcançar o resultado 
esperado.

Atividade: Act: “... para achar a solução...”

Anexo 3

1 - Contextualizar: 
(relacionar as expec-

tativas e os resultados 
alcançados, definindo 
o problema e a situa-
ção atual de seu PA)

2 - OBJETIVOS (para bloquear o 
problema)

3 – PRIORIDADES (o que é 
urgente para o bloqueio)

4 - METAS (quais são os alvos operacionais para atingir os objetivos 
e as prioridades?)

5 - O que fazer?

Ações corretivas

O QUÊ fazer? QUANDO fazer? 3° setor  
(COMO fazer?

6 - INDICADORES DE RESULTADOS 
(como vai saber se chegou?)

7 - INDICADORES DE  
PROCESSOS (é preciso assimi-

lar novos métodos?)
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