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A democracia de uma nação pode ser medida pela participação dos seus cidadãos, particular-
mente, ao nível da comunidade. Observa-se lentamente o crescimento das oportunidades para 
as crianças e adolescentes participarem em suas comunidades naquelas nações aspirantes ao 
regime democrático, e em particular nos países onde esse regime já está consolidado. 

Com o crescimento dos direitos das crianças e adolescentes começamos a ver um crescente re-
conhecimento das suas capacidades em falarem por si próprias. Contudo, durante séculos as es-
pecificidades e necessidades das crianças não eram reconhecidas pelos adultos. A literatura nos 
diz que foi uma longa caminhada histórica até as crianças serem percebidas em sua plenitude, na 
forma de ser e estar no mundo. Hoje sabemos que, lamentavelmente, enquanto crianças e ado-
lescentes a sua participação ocorrem em diferentes graus em todo o mundo onde muitas vezes 
ela é de natureza exploradora, manipuladora ou meramente decorativa.

A infância e adolescência são construções sociais e fatos biológicos. A maneira como são enten-
didas é determinada socialmente; é sempre contextualizada em relação ao tempo, ao local e à 
cultura, variando a classe, o gênero e outras condições socioeconômicas.

As crianças e adolescentes são atores sociais que de muitas formas participam da construção e 
determinam a própria vida, e também a vida daqueles que as cercam e das sociedades em que 
vivem. Assim, são compreendidas como construtores, desde o inicio da vida, do conhecimento, da 
cultura e da própria identidade e isso requer o desenvolvimento de competências.

Para serem dotadas de confiança e competência e assim participarem de maneira autêntica, a 
elas devem ser continuamente oferecidas condições para que se envolvam ativamente e exer-
citem situações de tomada de decisão em diferentes níveis de temas que se referem a aspectos 
reais da vida. Essa participação implica, necessariamente, no desenvolvimento de habilidades que 
permitam às crianças e adolescentes influenciarem, através de palavras e atos, nos acontecimen-
tos que afetam a sua vida e a vida de todos aqueles em relação aos quais eles assumiram uma 
atitude de não-indiferença, uma atitude de valoração positiva.

“ ”
 As crianças são os membros 
mais fotografados e menos 
ouvidos de nossa sociedade 

R.A.Hart1

Caro educador,
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É pela experiência, pela atividade, pela iniciativa que a criança aprende, e, quando adulto, partici-
pará em níveis mais complexos da atividade humana nos seus diversos âmbitos. As crianças têm 
algo a dizer e é necessário aprofundar a reflexão sobre esse processo, sobretudo por aqueles que 
têm em seu poder a condição para ajudá-las a ter voz ativa, mas que, involuntariamente ou não, 
não potencializam essa condição ou mesmo, banalizam o seu envolvimento.

O Ensino Fundamental tem como objetivo geral para a sua estruturação curricular, a utilização de 
diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal como meio para expressar e 
comunicar ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura.

Assim, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (1999), a 
escola, em cumprimento ao seu papel primordial, deve pensar num currículo como instrumen-
tação da cidadania democrática, contemplando conteúdos e estratégias de aprendizagem que 
capacitem o ser humano para a realização  de atividades  nos três domínios da ação humana: 
a experiência subjetiva (dimensão pessoal), a vida em sociedade (dimensão social), a atividade 
produtiva (dimensão produtiva) e, incorporando como diretrizes gerais e orientador as quatro 
premissas apontadas pela UNESCO para a educação na sociedade contemporânea:

• APRENDER A CONHECER - Saberes que permitem compreender o mundo;

• APRENDER A FAZER - Desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de 
novas aptidões;

• APRENDER A CONVIVER - Aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do 
outro e a percepção das interdependências;

• APRENDER A SER - Preparar o indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e crí-
ticos; exercitar a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação.

A partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de eixos básicos orien-
tadores da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as competências e habilidades 
que se pretende desenvolver no Ensino Fundamental, considerando o contexto da sociedade 
em constante mudança e aprovada validade e de relevância social desse currículo para a vida do 
futuro do estudante que atuará no mundo que oferecerá cada vez mais e sempre, novos desafios.

Isso exigirá que a escola ofereça a condição para que esse estudante se enxergue atuando no 
mundo a partir daquilo que ele projetar para si como ser humano autônomo, solidário e compe-
tente e crie as condições, espaços e oportunidades para que ele participe ativamente da vida em 
seus distintos âmbitos. 

A disciplina Protagonismo foi introduzida neste Modelo na perspectiva de que a Escola ofereça 
as condições para que a exploração desse currículo ocorra de forma plena e possa ser usufruído 
pelos estudantes de maneira significativa. Ao estudante devem ser oferecidos espaços, condições 
e oportunidades para as suas aprendizagens e dentre elas, aquelas que o possibilite envolver-¬se 
em atividades direcionadas a empreender ele próprio a realização das suas potencialidades pes-
soais e sociais, atuando como  fonte  de  iniciativa (porque atuará e não será expectador de sua 
aprendizagem),  liberdade (porque exercitará a capacidade de analisar, avaliar e decidir) e com-
promisso (porque assumirá as responsabilidades sobre aquilo que decide).

Cada ser humano nasce com um potencial e necessita de certas condições e ambiente para se 
desenvolver, sobretudo onde possam expandir suas capacidades. Esse ambiente deve oportunizar 
que as futuras gerações ampliem suas possibilidades e exercitem a fruição do direito às oportu-
nidades que lhe permitam melhor fazer uso de suas capacidades potenciais. A forma pela qual 
realmente são aproveitadas essas oportunidades e quais os resultados alcançados, é um assunto 
que tem a ver com as escolhas que cada um faz ao longo de sua vida. 
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Todo ser humano deve ter possibilidade de escolha e não meramente chances, agora e no futuro. 
Essas condições, no conjunto de outras, deverão contribuir para a sua formação e para o seu pro-
jeto mais importante: o Projeto de Vida.

A adolescência é marcada pelo “segundo nascimento”. O momento em que começamos a nos 
perceber como indivíduos e, não só isso, passamos a ser cobrados, no melhor dos casos por nós 
mesmos, a participar de modo consciente, ativo e responsável da vida pública, seja no contexto 
mais próximo como o entorno familiar, como em âmbitos mais amplos.

Nenhum adolescente gosta de ser tratado como criança, pois espera ser visto e considerado como 
um indivíduo capaz de pensar e agir por conta própria, de tomar decisões e seguir. Logo, é preci-
so fazer jus a isso. Por aí se vê que a brincadeira de viver é séria. Que ser jovem não é apenas se 
divertir. Sempre chega o momento de agir, de escolher e responder pelas escolhas – o que enfim 
se espera de um protagonista.

São muitos os desafios. E o maior deles é a construção da identidade. Para tanto, é fundamental 
compreender e acompanhar o processo de construção do Projeto de Vida que neste momento 
acontece. 

É nesse processo que através dos seus sonhos e ambições, o estudante será apoiado e começará 
a estabelecer metas, compreendendo que para alcançá-las deverá perceber as potências e os 
limites, as vontades e os desânimos, e aprender a lidar com tudo isso. 

A escola é um lugar privilegiado para um primeiro exercício desse processo, sendo ela a primeira 
etapa do ingresso das crianças e adolescentes na dimensão da vida pública onde atuarão como 
protagonistas da própria história e de transformações efetivas que impactarão diversos campos 
de sua própria vida e de outros. 

Esse exercício, praticado por muitos no âmbito da escola, não se constitui tarefa fácil, mas é uma 
tarefa possível e nos chama a todos ao compromisso inadiável de acolhermos os estudantes que 
diante de nós se apresentam, cheios de sonhos, expectativas e desejos e que carecem do nosso 
trabalho dedicado para se tornarem planos.

As orientações aqui apresentadas fazem parte do processo de implantação das inovações em con-
teúdo, método e gestão das Escolas em Tempo Integral para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

O Protagonismo é uma das inovações e compõe a parte diversificada do currículo. Ele é o exercício 
genuíno de participação ativa e autêntica dos adolescentes, apoiados pelos seus educadores e 
tem base na filosofia da Pedagogia da Presença, no olhar atento ao desenvolvimento acadêmico, 
pessoal e social que cada estudante merece ter dos educadores de uma escola pensada para apoi-
á-lo na construção do seu Projeto de Vida.

Este material é constituído por um conjunto de aulas com foco no desenvolvimento de compe-
tências e habilidades para a formação do jovem protagonista. As aulas trazem temáticas que 
exploram os seguintes elementos: 

• Trabalho em grupo - capacidade de exercer o diálogo constante entre os colegas e 
os educadores;

• Participação ativa–Intervenção - em situações reais na escola, na comunidade e na 
vida social mais ampla.

• Construção do conhecimento - Desenvolvimento do currículo a partir das vivências 
do estudante com base no conhecimento do cotidiano. 

• Análise e Síntese - Capacidade de sintetizar e analisar informações para identificar 
oportunidades. Aprender a gerenciar e minimizar riscos, propondo soluções para os 
problemas que podem interferir na sua vida e dos outros.
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As aulas para os 6º e 7º anos estão agrupadas de acordo com 3 
grandes temáticas: 

Temática 1 - O universo do protagonismo

O universo do protagonismo são discutidas as bases da participação do estudante na sociedade e 
cultura. São apresentados os principais fundamentos teóricos do protagonismo ao longo da história. 

Temática 2 - Eu protagonista 

Eu protagonista desenvolvem-se temáticas relacionadas ao perfil protagonista, aos valores huma-
nos e algumas formas de participação social. 

Temática 3 - Clubes de Protagonismo

Clubes de Protagonismo é um espaço destinado ao exercício da autonomia, capacidade de traba-
lhar em equipe e tomar decisões. Explica-se as etapas para organização de um clube, a razão de 
existir do clube e funções de cada um dos seus participantes. 

As aulas para os 8º e 9º anos estão agrupadas de acordo com 4 
grandes temáticas:

Temática 1 - Protagonismo em Ação - Organizações

Estuda-se alguns aspectos do funcionamento das principais organizações sociais, suas estruturas, 
funções, papéis e formas de administração. Por meio do estudo, busca-se estimular à ideia de 
mudança de possíveis processos do comportamento dos indivíduos na construção da vida.  

Temática 2 - Protagonista em Ação - Sociedade

É estudada, em linhas gerais, a realidade social como o contexto da própria atuação protagonista.

Temática 3 e 4 - Protagonista em Ação - Comunidade e Protagonista em Ação - Sustentabilidade

É estimulada a consciência crítica e visão de mundo a partir do estudo das problemáticas so-
ciais da própria comunidade. Os estudantes passam a criar propostas de intervenção social, que 
devem se materializar em iniciativas ou projetos propositores nos mais diferentes campos de 
atuação social (na família, no bairro, na escola, no meio ambiente, etc.)

Ao final do 9º ano os estudantes terão explorado temas que se complementam entre si e que 
deverão estimulá-los no compromisso com a transformação da sociedade a partir da sua própria 
participação. 
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Neste sentido, as aulas que compõem as temáticas deverão: 

• Possibilitar a reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, associada indissoluvelmente 
à sua ação no mundo.

• Estimular a participação ativa por meio da ampliação do seu contexto social.

• Contribuir para aumentar as perspectivas de futuro.

• Aumentar a capacidade de refletir e agir sobre a realidade social ao tomar consciência 
para a própria forma de estar no mundo.

• Estimular a transformação e comprometimento social como fundamento resultante 
da própria criação.

• Contribuir para a formação cidadã.

• Saber expressar-se com clareza e ouvir respeitando o outro.

• Permitir experiências que ajudem no desenvolvimento da capacidade de adaptar-se e 
assimilar as mudanças.

• Ajudar a enfrentar situações conflituosas, analisando-as de maneira fundamentada, 
destacando a necessidade de definir critérios de decisão e buscar melhores alternati-
vas de soluções. 

• Possibilitar o desenvolvimento da autonomia, como condição para atuar de maneira 
independente, governando a si próprio baseado em suas capacidades, informações, 
valores, conhecimentos e contexto de vida.

• Contribuir para a capacidade de planejamento e organização na definição de ações e 
na identificação dos recursos necessários para atuar em busca de resultados. 

Bom trabalho!
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Não existe Protagonismo sem a participação democrática dos estudantes, seja no exercício da li-
vre opinião, seja na tomada de decisões para a solução de problemas reais da comunidade escolar 
e do seu entorno. Isso é parte constitutiva do processo de formação do educando, tanto no nível 
pessoal como no social. É no exercício do protagonismo que os adolescentes mobilizam valores, 
competências e instrumental teórico como forma de participação no mundo, ao tempo em que 
se modificam no exercício da alteridade, uma vez confrontados com a vida real que, ao convocá-
-los a um posicionamento no mundo, desdobra-se em dinâmicas que põem em tensão interesses 
diversos, potencializando a emergência criativa e a construção de múltiplas sociabilidades.

Esta aula pretende ser uma conversa inicial sobre essa forma de participação, a partir das consi-
derações da forma mais notável de protagonismo na figura dos heróis – as referências imediatas 
dos estudantes – e os desdobramentos dos seus feitos notáveis como relatos exemplares que 
inspiram a atuação das pessoas “comuns”.

AULA: PROTAGONISMO: PARA COMEÇO  
DE CONVERSA.

1
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• Familiarizar-se com a ideia de protagonismo, a partir do exemplo dos heróis que 
povoam o imaginário dos estudantes;

• Refletir sobre a repercussão desses feitos notáveis como exemplo e inspiração para a 
participação no mundo.

• Revistas. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Meus heróis.
Introdução do conceito de protagonismo 
a partir da reflexão sobre os heróis eleitos 
pelos estudantes.

45 minutos

Atividade: Um herói  
humano.

Leitura e discussão da matéria jornalística 
“Otávio Júnior, militante da leitura”, que é o 
idealizador do projeto “Ler é 10, Leia Favela” 
implementado em comunidades cariocas.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Apresentar o conceito de herói como alegoria exemplar de protagonismo; 

• Explorar as referências pessoais dos estudantes sobre relatos de participação social.

Objetivos Gerais

Material Necessário

Roteiro

Atividade: Meus heróis

Objetivos
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Nesta primeira aula, a intenção é partir das referências que os estudantes já possuem sobre par-
ticipação social, conforme os relatos apresentados considerados pelos estudantes como casos 
exemplares de pessoas que se dedicaram ao bem da humanidade, em escalas locais ou planetá-
rias. Com isso, é possível identificar os ideais e valores que já povoam o imaginário dos adoles-
centes, e que servirão como base para a discussão, relacionando os grandes feitos narrados e a 
responsabilidade de cada um no mundo.

Tendo isso em vista, é importante que os estudantes se distribuam em grupos, para que desde 
o início o tema seja posto em debate, com trocas de referências entre os colegas. É importante 
considerar que, ao falar de pessoas admiráveis, os adolescentes estarão, indiretamente, falando 
de si mesmos, uma vez que virão à tona relatos com os quais mais se identificam. Ver anexo A – 
Atividade: Meus Heróis.

Para essa conversa inicial, basta que cada um diga aos companheiros o nome de alguém cujos 
feitos beneficiaram a humanidade, o que foi feito e o que teria levado essa pessoa a se dedicar 
a essa causa. Ao longo do curso, questões referentes aos valores e motivações que impulsionam 
a participação social serão abordadas, em diversas aulas; então, por ora, o importante é saber o 
que os estudantes já percebem sobre essas questões.

É de suma importância que os estudantes sejam encorajados a buscar referências para além do 
âmbito familiar, uma vez que o protagonismo implica participação política, isto é, se volta para o 
espaço público e em função do bem comum.

Uns 15 minutos são suficientes para essa troca de impressões. Em seguida, cada grupo elege um 
representante e este expõe para toda a classe os exemplos surgidos.

Para concluir, seria importante que os estudantes soubessem que, ao falarem de pessoas que ad-
miram, de certa forma eles falavam de si mesmos, pois foram motivados pela empatia imediata 
e pelos valores que já trazem em si. Sendo assim, se, por um lado, o endeusamento de um herói 
pode nos acomodar – afinal somos pessoas comuns e os heróis são extraordinários – por outro a 
identificação com eles é o que nos inspira na busca de nossas formas pessoais de participação no 
mundo. Se atentarem a essa inspiração, logo os estudantes acharão sua forma de protagonismo.

 

        

• Refletir sobre a participação social para além da mistificação do “heroísmo” como 
algo extraordinário, a partir do exemplo de um relato sobre o protagonismo de um 
jovem comum.

Desenvolvimento

Atividade: Um herói humano

Objetivo
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A proposta dessa aula é refletir sobre o protagonismo, não enquanto feitos espetaculares, mas 
como algo ao alcance de pessoas comuns atentas a problemas do entorno e que agem a partir de 
seus talentos próprios e inquietações com problemas sociais. Faça você mesmo a leitura do texto 
“Otávio Júnior, militante da leitura”, com pausas regulares para comentários e, sempre que possí-
vel, dando espaço à participação dos estudantes, considerando essas questões gerais:

-  Otávio começou cuidando de si mesmo. Na falta de equipamentos de cultura na sua 
comunidade, percorria a cidade do Rio de Janeiro em busca desses recursos, visitando 
bibliotecas e centros culturais. 

-  O grande escritor Bartolomeu Campos de Queirós dizia que a beleza é algo que não 
damos conta de ver sozinhos; algo que, quando vemos, dizemos: “fulano precisava 
estar aqui para ver isso comigo”. Parece que, movido por essa necessidade, Otávio 
se viu impelido a “anunciar a grande novidade” para os que ainda não tinham visto. 
Trata-se de um aspecto muito pessoal e generoso querer que os outros participem do 
que julgamos prazeroso e de mérito de todos. Soma-se a isso, porém, algo para além 
do mérito: o direito. O rapaz percebeu que na sua comunidade o direito à leitura não 
era assegurado nem mesmo às crianças. Ali onde o Estado se ausentava, o rapaz per-
cebeu que ele mesmo podia fazer muito.

-  Sobre isso, aliás, escreveu o grande sociólogo e crítico literário Antonio Cândido: "Uma 
sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da 
literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável".2 

-  Ao que tudo indica, no começo, a intenção não era ver o projeto crescer. O entusias-
mo pessoal com os livros gerou uma vontade de compartilhar aquelas maravilhas com 
os outros – os imediatamente próximos como os primos e os amigos dos primos do 
rapaz. A partir dessa primeira ação é que parece que a dimensão propriamente social 
da questão se impôs, mobilizando-o a buscar recursos para seu projeto. Esse mesmo 
efeito de “contágio” se deu com os jovens Cidadãos Responsáveis, no Paquistão, con-
forme texto da seção “Para Refletir” do anexo B.

-  Otávio aponta outros problemas sérios nas comunidades em que atua, como a au-
sência de saneamento básico. Contudo, ele se concentra não em todas as mazelas 
ao mesmo tempo – o que certamente poderia paralisá-lo com o pensamento de não 
poder resolver os problemas da comunidade – mas se concentra na questão em que 
se sente capaz de atuar, dedicando-se com afinco ao objeto da sua competência.

Outras questões, a critério do educador poderão ser acrescentadas a essas indicações gerais e, 
sempre que possível enriquecidas pelas observações dos estudantes. Além disso, é recomendável 
que sejam discutidas passagens, referências e elementos de vocabulário que eventualmente não 
sejam compreendidos de imediato.

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes compreendem a identificação com o herói como fonte de inspiração 
para a busca pessoal de participação social e se percebem que feitos notáveis podem e devem ser 
conduzidos em escalas locais por pessoas comuns.

Reflita com os estudantes que a intenção não era ver o projeto crescer. O entusiasmo pessoal 
com os livros gerou uma vontade de compartilhar aquelas maravilhas com os outros – os imedia-
tamente próximos como os primos e os amigos dos primos do rapaz. A partir dessa primeira ação 
é que parece que a dimensão propriamente social da questão se impôs, mobilizando-o a buscar 
recursos para seu projeto.

Reflita sobre o fato do Otávio apontar outros problemas sérios nas comunidades em que atua, 
como a ausência de saneamento básico. Contudo, ele se concentra não em todas as mazelas ao 
mesmo tempo – o que certamente poderia paralisá-lo com o pensamento de não poder resolver 
os problemas da comunidade – mas se concentra na questão em que se sente capaz de atuar, 
dedicando-se com afinco ao objeto da sua competência.

Outras questões, a critério do educador, poderão ser acrescentadas a essas indicações gerais e, 
sempre que possível, enriquecidas pelas observações dos estudantes. Além disso, é recomendá-
vel que sejam discutidas passagens, referências e elementos de vocabulário que eventualmente 
não sejam compreendidos de imediato.

Avaliação
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Protagonista é, basicamente, aquele que desempenha o papel principal em uma história – seja ela 
real ou fictícia. Para o curso que iniciamos com esta aula, é a história real o que vai nos interessar 
a partir daqui – a história de cada um. 

Na vida, há pessoas que protagonizaram de tal forma as histórias vividas que se tornaram verda-
deiros heróis, com seus feitos notáveis em benefício da humanidade. O problema é que, muitas 
vezes, endeusamos tanto essas pessoas notáveis que acabamos nos esquecendo de que, na ver-
dade, elas foram seres humanos, sujeitas às mesmas emoções e aos mesmos defeitos que todos 
nós. É claro que elas foram pessoas absolutamente admiráveis, mas se essa admiração ultrapassa 
certos limites, pensamos que só os heróis podem fazer algo pela humanidade e que nós, “pobres 
mortais”, não somos responsáveis pelos acontecimentos no mundo.

Confusões desse tipo acontecem porque nos esquecemos de que as histórias desses homens e 
mulheres notáveis servem, na verdade, para nos inspirar. Heróis são pessoas muito raras, porque 
atingiram a perfeição naquilo a que se dedicaram, mas isso não é motivo para ficarmos de braços 
cruzados, esperando aparecer alguém para nos “salvar”. A melhor herança que os heróis nos dei-
xam é o exemplo; se nos deixarmos nos inspirar por eles, talvez não seremos tão plenos como eles 
foram, mas descobriremos, com certeza, o nosso jeito próprio de fazer a nossa parte.

Para você, quem são as pessoas realmente admiráveis, que fizeram algo notável pela humanidade?

Quando falamos em pessoas admiráveis, geralmente pensamos, em primeiro lugar, nos nossos 
pais. São eles, sem dúvida, nossos primeiros heróis. Mas, quando começamos a despertar para 
o mundo, é importante que busquemos referência para além dos nossos lares. Afinal, no mun-
do não vamos conviver só com nossos familiares ou parentes, nem mesmo só com pessoas por 
quem sentimos algum afeto especial. Ajudar um irmão, um filho ou um primo é algo espontâneo 
e, por isso, relativamente fácil, pois somos movidos pelos nossos sentimentos familiares. Mas os 
heróis que gostaríamos de abordar nesta aula são aqueles que se dedicaram de corpo e alma às 
questões de interesse da humanidade, beneficiando pessoas desconhecidas, pelo simples fato de 
serem humanas. O que será que os movia e inspirava?

Discuta com seus colegas essas questões. Diga aos seus companheiros de grupo o nome de uma 
pessoa que, para você, é um verdadeiro herói. Conte brevemente a história dessa pessoa e o que 
ela fez de notável em benefício da humanidade ou de um grupo de pessoas (uma cidade, um país, 
uma comunidade, etc.). Tente imaginar o que teria levado o seu herói a se dedicar com tanto em-
penho a essa questão e diga aos seus colegas. Em seguida, ouça o relato dos demais.

Não se esqueça de anotar no seu caderno as informações sobre o herói escolhido por você.

Ao final da discussão ajude a escolher um representante do grupo. Ele vai expor para toda a classe 
o resultado das suas trocas de ideias: quais os heróis lembrados em seu grupo, o que eles fizeram 
e o que os teria motivado a agir como agiram.

Escolha um dos heróis citados por um dos colegas – um herói que você não conhecia, mas que 
achou admirável – e anote no seu caderno as referências básicas sobre ele.

Atividade: Meus Heróis

Anexo A
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Na aula passada, você pôde contar para os seus colegas qual é o seu herói favorito, e também 
descobriu quais os heróis favoritos dos seus colegas. Conforme você descreveu o seu herói nesta 
aula, você deve ter percebido que os seus feitos notáveis não devem nos acomodar com a descul-
pa de que “afinal eles são pessoas extraordinárias, enquanto nós somos apenas pessoas comuns”. 
O maior legado dessas pessoas notáveis é o exemplo; uma vez que nos identificamos com elas, 
nos inspiram. Essa inspiração é o que nos move à procura da nossa maneira pessoal de participa-
ção no mundo.

Todos os dias, pessoas comuns fazem algo que beneficie a humanidade. Muitas vezes seus feitos 
não adquirem uma dimensão planetária, mas mudam a vida de um bairro, uma comunidade, uma 
instituição social... E essas pessoas também são inspiradoras, basta, para isso, que se dê visibilida-
de a seus feitos e que alguém nos conte a história delas.

Acompanhe a leitura do texto abaixo e, sempre que o educador abrir espaço para o diálogo, par-
ticipe expondo a sua opinião. Essa é a história de Otávio Júnior, um herói comum de uma comu-
nidade carioca.

O primeiro contato de Otávio Júnior com a leitura foi muito estranho, algo mais próximo da ficção, 
como ele mesmo ressalta. “Achei um livro no lixo, a caminho de um campo de futebol. Eu andan-
do no meio do lixão, que ficava próximo à minha casa, encontrei um livro, levei pra casa. Aí tudo 
ficou nublado, o tempo fechou, e ia armar uma chuva muito grande. E eu li, li, li, e depois voltou 
tudo ao normal, o sol saiu de novo”, conta. Segundo ele, foi ali, ao ler Don Ratton, uma obra infan-
to-juvenil, que colocou na cabeça o desejo de ser escritor, aos 8, 9 anos de idade.

Morador da Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, mais conhecida como a comuni-
dade do jogador de futebol Adriano, Otávio Júnior é aquele caso tipicamente improvável de quem 
não dá bola para as adversidades e corre atrás do que acredita. Em 1998, montou o projeto Teatro 
na Escola, com a peça O livro encantado, escrita por ele, e onde fez também o cenário com mate-
rial reciclado, papelão e isopor que encontrava no lixo. Ia então às escolas para apresentar a peça, 
que falava da importância da leitura na vida das crianças. Esse foi o início. Hoje Otávio mantém 
o projeto Ler é 10, leia favela, que, em três anos e meio, atendeu 6.500 crianças de comunidades 
como a sua, onde o livro praticamente inexiste.

Por conta dessa carência, sem acesso aos livros e à literatura, com conhecimento nenhum do 
amplo e vasto universo que ela proporciona, ele mesmo, sozinho e com alguma disciplina, foi 
atrás das referências, em bibliotecas e centros culturais da cidade. “Eu rodava o Rio de Janeiro 
praticamente inteiro buscando esse universo da literatura. Frequentava a biblioteca do Museu da 
República, a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Estadual. Eu praticamente era um rato de biblioteca, 
passava o dia inteiro lá, lendo, escrevendo, fazendo rascunhos, descobrindo novos personagens, 
novos autores. Foi um momento muito importante na minha vida”, conta ele.

.......................................................................................................................................................................

O começo

A ideia de procurar despertar a atenção da criançada para os livros foi algo natural para alguém que 
se embrenhou por esse caminho infinito e sem volta. “As crianças no entorno da minha casa, na vizi-
nhança e em outras comunidades não tinham o mesmo interesse que eu tinha pelos livros, quando 
era criança. Eu já frequentava vários eventos literários, feiras, lançamentos, bienais, e pensei em 
levar um pouco dessa experiência das atividades culturais e literárias para a comunidade”, recorda.

Anexo B - Texto: Otávio Júnior, militante da leitura
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Ele começou realizando um café literário, onde contava histórias, apresentava autores e ilustra-
dores, e fazia jogos literários para estimular a leitura: “Comecei na minha rua com meus primos 
e os amigos dos meus primos. Depois passei para a comunidade próxima, e outra comunidade, e 
assim o projeto foi crescendo. Fui entrando em contato com ilustradores, autores, editoras, para 
fazerem doações de livros, porque no começo, trabalhava com o meu acervo pessoal, um peque-
no acervo de literatura infanto-juvenil e um pouco de literatura adulta”.

Além disso, Otávio pedia livros emprestados para amigos, os quais acabou não devolvendo e eles 
cederam à iniciativa. “Achei alguns no lixo também, e conto até hoje com doações. Com o cres-
cimento e divulgação da iniciativa, começaram a chegar doações de escritores, ilustradores, edi-
toras, pesquisadores, leitores.” Atualmente, a Afeigraf e o Instituto Kinder do Brasil atuam como 
mantenedores do projeto.

Itinerante e sem sede fixa, do Complexo da Penha, o Ler é 10 chegou ao vizinho Complexo do 
Alemão, e hoje atende a mais de 20 comunidades. O objetivo é que o maior número de crianças 
tenha o primeiro contato com a leitura, com liberdade para escolher o que querem ler. Antes, há 
diversas atividades, de contação de história, de “o que é, o que é?”, jogos lúdicos para estimular 
essas crianças a lerem. “Acabamos abraçando também as instituições que já estão inseridas na 
comunidade, diversas ONGs, escolas, associação de moradores. Montamos uma biblioteca iti-
nerante, deixamos no local por uma, duas semanas e realizamos várias atividades pró-leitura”, 
explica Otávio, que ganhou este ano o Prêmio Faz a Diferença, do jornal O Globo.

Segundo Otávio, o que a criançada mais gosta de ler na periferia é poesia. “Elas gostam do jogo 
poético, das rimas, da brincadeira com as palavras, da sonoridade que a poesia nos dá. Elas brin-
cam com essa sonoridade. Gostam muito da obra da Cecília Meirelles, José Paulo Paes, poetas 
que brincam com as palavras.”

Com essa iniciativa, num trabalho cujo resultado é difícil de ser avaliado, e geralmente é obtido 
em longo prazo, Otávio se sente realizado, embora o desafio seja enorme. “Formar leitores, mes-
mo no meio de tantos problemas, de saneamento básico, de educação, de déficit de atenção, é 
algo do qual me orgulho. Saber que tem crianças lendo, descobrindo outro mundo. Pensar em 
literatura na comunidade é pensar em loucura, me sinto um Dom Quixote. Porque a literatura não 
faz parte das atividades culturais na comunidade, como fazem outras brincadeiras tradicionais, 
como a pipa, a bola de gude, o peão, os piques, o futebol, o queimado. Elas conhecem outros mo-
vimentos culturais, como o funk, o pagode, o forró, todos inseridos há anos já, e a literatura está 
entrando nas brechas e aos poucos elas vão descobrindo os livros”, afirma Otávio, cujo próximo 
projeto é a criação de clubes de leitura nas comunidades.

A batalha pela leitura e pela literatura no Brasil é complicada, e não só nessas regiões menos favore-
cidas. O analfabetismo funcional é grande, os livros são caros, as bibliotecas, escassas. “É nadar con-
tra a maré”, afirma, para logo em seguida apontar algumas melhorias no cenário nos últimos anos: 
“Mas hoje em dia melhorou um pouco, com algumas políticas públicas já em ação, como a Frente 
Parlamentar da Leitura, o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), a Câmara Brasileiro do Livro (CBL) 
e o Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel) batalhando pelo incentivo à leitura”, acredita.

Um sonho, que aos poucos vai acontecendo, é se tornar um grande promotor da leitura, de fazer 
esse diálogo do incentivo à leitura realmente acontecer. “E o principal material do trabalho são 
os livros. Tendo eles, já dá para estender a lona ali no chão, colocar os livros, fazer os jogos, as 
performances literárias e falar: ‘Molecada, os livros estão aí, agora é com vocês’”.

Além disso, ele vislumbra uma comunidade leitora, realmente integrada com a questão da litera-
tura, que ela seja discutida na padaria, na escola, no futebol. “Esse é o meu objetivo. E não é uto-
pia, é realidade, basta trabalhar, basta inventar, criar novos mecanismos, aproximar os escritores, 
ilustradores das comunidades”, finaliza.

É possível, é possível, nos faz crer Otávio.3
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Para Refletir

Espirais colaborativas4

Em Lohore, no Paquistão, […]três rapazes, Murtaza Kumail Khwaja, Saif Hameed e Omar Rasheed 
decidiram mobilizar as pessoas a catar o lixo das ruas. Lixo é […]  um subproduto ruim das ações 
de alguém. Alguém que joga lixo no chão da rua fica feliz por se livrar dele; o efeito negativo disso, 
entretanto, é cumulativo, e impacta, sobretudo, as outras pessoas. […] 

[…]  o custo de coordenar amigos e vizinhos é muitas vezes alto a ponto de se tornar um grande 
obstáculo. Intitulando-se Cidadãos Responsáveis, os jovens de Lahore resolveram esse problema 
usando o Facebook para recrutar seus amigos [...]. Assim que tiveram pessoas recrutadas em 
número suficiente, começaram a ir às ruas todos os domingos para juntar o lixo de uma feira em 
Anarkali. Os passantes e mercadores limitaram-se primeiro a observá-los, mas, com o retorno 
frequente dos Cidadãos Responsáveis, alguns dos locais começaram a se unir a eles. A nova força 
de trabalho permitiu que o grupo estendesse sua atividade a outras feiras da cidade. […] 

[…] O efeito imediato de suas ações foi reduzir a quantidade de lixo em algumas feiras, mas seu 
valor de longo prazo não reside nesse fato, e sim em seu exemplo. Como eles mesmos disseram 
no manifesto dos Cidadãos Responsáveis: “Desejamos criar, em todos, o espírito de comunidade”. 
Estavam tentando tornar a ação cívica contagiosa.

A ideia é menos maluca do que parece. Em 1973, Mark Granovetter apresentou um artigo de-
cisivo [...] no qual demonstrava que as pessoas tentam arranjar emprego mais por intermédio 
de conhecidos do que de familiares e amigos próximos. Dali em diante, cada vez mais pesquisas 
mostraram a importância das redes sociais para o nosso bem-estar. Nicholas Christakis e James 
Fowler, pesquisadores da Faculdade de Medicina de Harvard, mostraram que as redes sociais 
disseminam todo tipo de comportamento: é mais provável que sejamos obesos se nossos amigos 
forem obesos, que nos exercitemos se eles se exercitarem e até que sejamos felizes se eles forem 
felizes. Mais impressionante, somos mais suscetíveis às características de membros habituais de 
nossas redes sociais do que às de nossos conhecidos mais próximos. Quanto mais os amigos dos 
nossos amigos estiverem felizes, é mais provável que estejamos felizes, e até mesmo se os amigos 
dos amigos dos nossos amigos estiverem felizes. Hábitos e características se disseminam por re-
des sociais em até três graus de separação, e, apesar de esses traços não serem contagiosos como 
vírus, são contagiosos no sentido de que se espalham por contato social.

Vistos sob esse aspecto, os Cidadãos Responsáveis não estão simplesmente recolhendo lixo – es-
tão tentando demonstrar um engajamento cívico positivo às pessoas que conhecem, e àquelas 
que estas últimas pessoas conhecem. É muito cedo para avaliar o efeito de longo prazo dos Cida-
dãos Responsáveis, mas sem o contágio social sua tarefa não teria chance alguma. Com ele, seu 
trabalho pode ajudar a criar uma mudança social, mesmo entre estranhos. Nós criamos opor-
tunidades uns para os outros, seja para a passividade ou para a atividade, e sempre foi assim. A 
diferença hoje é que a internet é uma máquina de oportunidades, a baixo custo e com menos 
obstáculos do que nunca, e com a possibilidade de anunciar essas oportunidades ao maior núme-
ro de potenciais participantes da história.

Em casa 

Sente-se com seus familiares em casa e peça para que contem a você  histórias de pessoas que 
eles consideram verdadeiros heróis, conforme o tema abordado na última aula. É importante que 
sejam “heróis comuns”, pessoas que, embora contribuam para melhorias na sociedade, não são 
amplamente reconhecidas por isso, mesmo sendo merecedoras. 
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Escolha a melhor história e escreva-a brevemente no caderno. Justifique a sua escolha, conside-
rando a importância da contribuição dessa pessoa (O que o mundo ganha com isso? Como seria o 
mundo se mais gente agisse assim?).

Guerra dentro da gente – Paulo Leminski, editora Scipione

Esse belíssimo livro de Paulo Leminski narra a história de Baita, 
menino pobre que certo dia se depara com o destino na figura 
de um velho que o incita a percorrer o mundo. É quando co-
meça a sua intensa saga pessoal, desvendando os mistérios do 
coração de homens e animais, até a compreensão de si mesmo.

Kiriku e a Feiticeira5

Desenho animado de tecnologia elementar, mas traços fortes, 
"Kiriku e a Feiticeira" (...) venceu em 99 o Grande Prêmio do Fes-
tival Internacional de Annecy, a mais importante competição em 
produções do gênero.

Não é por pouco. Em 70 minutos, o filme conta a história de um 
garoto minúsculo, ágil e ousado que, logo ao nascer, se incumbe 
da missão de salvar a aldeia, à qual pertence, da fome e do medo.

Em seu encalço, ele terá Karabá, feiticeira que secou as fontes da 
aldeia e usurpou as joias de todas as mulheres - e sobre a qual paira 

a suspeita de que tenha devorado os guerreiros locais, incluídos o pai e os tios de Kiriku.

Baseado em contos da África Ocidental, o desenho defende a superioridade da inteligência 
e da força moral e o inconformismo como únicas armas para enfrentar as dificuldades, sem 
espaço para mistificações.

Exemplos disso são a mãe de Kiriku, que, nos minutos iniciais do longa, define Karabá como 
"alguém que precisa que acreditemos em ilusões" para fazer valer seu poder. Ou o Sábio da 
Montanha - avô de Kiriku, a quem o menino recorre-, que alerta para o fato de que "o mal 
só pode ser destruído pela inteligência livre".

"Kiriku" é um passeio pelo imaginário africano, narrado em voz baixa e pausada, como os 
"griots" (casta de cantores e narradores de lendas populares do continente) gostam de fazer.

Na Estante

Vale a pena LER

2

Vale a pena ASSISTIR

3
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O protagonismo como educação para a participação6

A dimensão participativa da democracia brasileira ainda está muito longe de conhecer um desen-
volvimento pleno [...] Por que o envolvimento dos cidadãos na formulação e controle das políticas 
públicas ainda é tão precário entre nós?

Se, como adultos, ainda estamos em estágio tão primário, o que dizer do que se passa com os 
jovens? O exercício do direito à participação democrática é um tipo de experiência de que nós, 
brasileiros, carecemos, seja na vida pública, seja nas demais esferas do cotidiano. A competência 
democrática, somos a prova viva disso, não se aprende de um dia para o outro. Há que começar 
bem cedo, e a escola, certamente, é o melhor lugar para isso.

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança contém dispositivos que nos permitem com-
preender e trabalhar melhor essa questão. É bom lembrar que, para a Organização das Nações 
Unidas (ONU), criança é a pessoa de zero a dezoito anos, ou seja, o termo abarca toda a população 
infanto-juvenil do planeta. Em relação a esse contingente, a Convenção estabelece dois preceitos 
fundamentais para quem pretende educar para a cidadania: o direito de crianças e adolescentes 
terem sua opinião levada em conta nas questões que lhes digam respeito; e o conceito de auto-
nomia progressiva.

A prática e a vivência desses dois pontos, em nosso entendimento, são a base de toda a educação 
para a autonomia e a responsabilidade, que, juntamente aos valores de justiça e de solidariedade, 
formam a base sobre a qual se edifica a cidadania. A passagem do adolescente por experiências 
desse tipo é fator importante de estruturação do seu mundo interior e isso, com o tempo, passa 
a se refletir na relação com seus pares e com o mundo adulto.

Viver a cidadania não é somente viver a solidariedade [...] A vivência da cidadania passa, sem 
dúvida alguma, pela preocupação e, sobretudo, pela ação em favor do bem comum. Isso, porém, 
não basta. É preciso que esse ativismo seja democrático, isto é, que envolva níveis crescentes de 
participação e de autonomia por parte dos adolescentes.

Os adolescentes, além de portadores de entusiasmo e de vitalidade para a ação, são dotados 
também de pensamento e de palavra. O proposito do protagonismo juvenil, enquanto educação 
para a participação democrática, é criar condições para que o educando possa exercitar, de forma 
criativa e crítica, essas faculdades na construção gradativa de sua autonomia. Autonomia essa que 
ele será chamado a exercitar de forma plena no mundo adulto.

.......................................................................................................................................................................

A tendência à grupalidade é parte constitutiva do modo de ser dos adolescentes. É no calor da 
atmosfera grupal que eles vão incorporar ou não as propostas e mensagens que lhes chegam do 
mundo adulto. A ação educativa que se mostrar incapaz de operar com esse dado da realidade 
não terá, certamente, chance de êxito significativo junto aos jovens. Quando isso ocorre, os edu-
cadores ficam restritos ao terreno do manejo externo dos educandos, o que é feito pela manipu-
lação e, não raro, pelas atitudes repressivas.

.......................................................................................................................................................................

O desenvolvimento da sociabilidade dos nossos adolescentes é indispensável para a construção 
de uma democracia participativa que não se restrinja aos textos da Constituição e das leis. O ca-
minho para isso passa pela valorização pedagógica da tendência natural dos jovens à grupalidade 
espontânea. 

Texto de Apoio ao Educador
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Da observação do que se passa nesse universo, os educadores podem tirar lições extremamente 
úteis para a construção das grupalidades organizadas, características da grande maioria das expe-
riências de protagonismo juvenil na escola e fora dela. 

A democracia, elaboração coletiva e permanente, deve começar na família, mas é, sobretudo, na 
escola que o seu exercício se torna uma exigência inarredável dos novos tempos. As relações en-
tre educadores e educandos e destes com seu entorno sócio-comunitário são fundamentais para 
a incorporação das virtudes democráticas ao modo de ser dos nossos adolescentes em sua busca 
de identidade e de projeto de vida.

Mais do que exorcizar as situações de risco, o protagonismo juvenil procura preparar os jovens 
para a tomada de decisões baseadas em valores não apenas lidos e escutados, mas vividos e in-
corporados em seu ser. Jovens assim estarão, certamente, mais bem preparados para enfrentar 
os dilemas da ação coletiva que caracterizam a sociedade, onde a pluralidade e o conflito de pon-
tos de vistas e de interesses entre pessoas, grupos e instituições, longe de ser uma patologia, são 
parte integrante do tecido social. Somente uma sociedade com tais características é digna de ser 
chamada de democrática e participativa [...]

Eu sou Malala, de Malala Yousafzai, com Christina Lamb – Editora 
Companhia das Letras.7

Quando o Talibã tomou controle do Vale do Swat, uma menina le-
vantou a voz. MalalaYousafzai recusou-se a permanecer em silêncio 
e lutou pelo seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 2012, 
uma terça-feira, ela quase pagou o preço com a vida.

Malala foi atingida na cabeça por um tiro à queima-roupa dentro 
do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela 
sobreviveria.

Mas a recuperação milagrosa de Malala a levou em uma viagem 
extraordinária de um vale remoto no norte do Paquistão para as 

salas das Nações Unidas em Nova York. Aos dezesseis anos, ela se tornou um símbolo global 
de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz.

Eu sou Malalaé a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito 
à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que va-
loriza filhos homens.

O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as 
asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as 
trevas da vida sob o Talibã.

Escrito em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb, este livro é uma janela para 
a singularidade poderosa de uma menina cheia de brio e talento, mas também para um 
universo religioso e cultural cheio de interdições e particularidades, muitas vezes incompre-
endido pelo Ocidente.“Sentar numa cadeira, ler meus livros rodeada pelos meus amigos é 
um direito meu”, ela diz numa das últimas passagens do livro. A história de Malala renova a 
crença na capacidade de uma pessoa de inspirar e modificar o mundo.

Na Estante

Vale a pena LER

4
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Levando em consideração que, além de despertar para nós mesmos, começamos, na juventude, 
a despertar para a vida pública, ou a ser cobrados a participar consciente e responsavelmente do 
que é coletivo e social.

Pensando nisso, essa aula pretende levar os estudantes a uma reflexão sobre o equilíbrio entre 
falar e saber ouvir, notar o outro com cuidado a fim de que formas saudáveis de convívio sejam 
criadas. Espera-se que o estudante seja capaz de olhar para si mesmo como um agente trans-
formador da realidade social, de quem se espera a capacidade de interagir coletivamente, pro-
tagonizando não só sua história, mas também mudanças efetivas no meio em que convive sem 
perder sua identidade enquanto indivíduo. Trata-se de pensar em paralelas que se afetam: as 
transformações, confrontos e descobertas que cada adolescente experimenta em seu íntimo e as 
transformações, confrontos e descobertas que o mundo provocará em cada um, ou esperará de 
cada um. Além disso, reflexões a respeito da comunicação, o modo como ela acontece e como 
nos afeta.

AULA: A MINHA VOZ E A MINHA VEZ.

5
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• Refletir sobre o processo de transformação individual na juventude;

• Refletir sobre os aspectos sociais da juventude;

• Perceber o jovem como um pivô da vida coletiva, suas potências, limites e as possibi-
lidades de intervenção e participação pública e política;

• Refletir a maneira como a comunicação acontece nos dias atuais. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade em grupo: A 
travessia.

Leitura, análise, reflexão e discussão sobre 
textos que abordam questões relacionadas 
à juventude, às transformações individuais 
e à responsabilidade social.

45 minutos

Atividade: Comum, única 
ação.

Dinâmica que permite reflexões sobre a 
comunicação rápida e seus efeitos. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre o processo de transformação individual provado na juventude;

• Refletir sobre si e a própria relação ao mundo;

• Discutir a participação do jovem na vida social e coletiva.

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: A travessia 

Objetivos
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É importante falar para os estudantes que a vida começa a ficar mais séria no período em que nos 
percebemos como responsáveis por nós mesmos e pelo meio em que estamos. Sobre o percurso 
entre infância e a vida adulta refletiremos a partir de três pequenos textos (Atividade: A travessia 
- Anexo A). 

A interpretação intertextual dos versos bíblicos, dos versos de Roberto Ribeiro e dos de Milton Nas-
cimento servirá de ponto de partida (Atividade: A travessia -Anexo A). Os textos abordam os mes-
mos temas, mas, claro, de maneiras distintas, uma vez que escritos em momentos e lugares diferen-
tes. Sugere-se que os estudantes não apenas leiam os textos, mas que também ouçam as canções.

Para o primeiro texto, o versículo do apóstolo Paulo, sugerem-se perguntas do tipo “o que você 
teve que abandonar para deixar de ser criança e se tornar adolescente?”, “suas preocupações são 
as mesmas de quando tinha cinco anos?” “Você tinha alguma tarefa ou responsabilidade a arcar 
quando criança?”. Uma das “coisas de “menino”a que Paulo se refere aparece no texto seguinte. A 
letra da canção Todo menino é um rei afirma que é preciso “despertar”para amadurecer, fazendo 
menção à mania de sonhar, pensar no amanhã de modo a não perceber o presente, e em cami-
nhos fáceis, trajetórias sem pedras.

Por sua vez, a canção de Roberto Ribeiro encontra eco na canção Bola de meia, bola de gude, 
onde os sonhos e a infância também aparecem, mas não como algo a ser superado, enfatizando 
a importância de manter-se infantil no modo de olhar o mundo com imaginação, curiosidade, e 
indignação –  pirraça mesmo, –  mas agora direcionando esse olhar para o mundo, de forma que 
não seja possível apenas amadurecer sem deixar que o mundo no amargue e magoe, mas tam-
bém agir no mundo a fim de torná-lo mais belo.

        

• Pensar e discutir sobre a comunicação e o convívio na era das redes sociais.

• Refletir sobre a distância entre informação e conhecimento. 

Na atividade de leitura A travessia os estudantes refletiram sobre os processos de transformação 
individual e a necessidade de participação na vida pública (Anexo B).  Agora teremos uma opor-
tunidade de refletir, de modo mais descontraído, sobre comunicação, focando nas redes sociais e 
aplicativos smartphone. A ideia é que se discuta sobre como a comunicação rápida afeta nossa ca-
pacidade de diálogo, levando em conta que o uso desatento e ou irresponsável da internet pode 
nos distanciar das pessoas, uma vez que podemos passar horas por dia conectados, em qualquer 
lugar, iludidos de conhecer e acessar pessoas quando na verdade não nos relacionamos com elas, 
mas com celulares e computadores. 

Desenvolvimento

Atividade: Comum, Única Ação  

Objetivos

Desenvolvimento
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Além disso, é importante pensar o uso da tecnologia não só em termos de comunicação, mas de 
ferramentas de pesquisa, pensar se informação em excesso pode nos distanciar do conhecimen-
to. Estar “por dentro”, “antenado”, constantemente recebendo notícias sobre tudo (de política e 
fatos históricos à vida íntima de celebridades), garante a construção de um conhecimento espe-
cífico sobre algo? 

Dez estudantes serão sorteados. Em dois minutos, e ao mesmo tempo, contarão suas histórias de 
vida. Os relatos não precisam ser fiéis à realidade. Todos os outros estudantes ouvirão atentamen-
te, captando o máximo de informação que conseguir, evitando se concentrar um uma única histó-
ria, pois, no segundo momento, outros dez estudantes serão sorteados e cada um terá um minuto 
para contar o que ouviu. Depois a classe conversará a respeito da experiência. Os que não foram 
sorteados farão seus comentários. A confusão não é inevitável à toa. A partir dela os estudantes 
devem refletir sobre as relações virtuais e a comunicação inexpressiva desses nossos tempos.

Observe se os estudantes compreendem as sutilezas implicadas na ideia de “voz”, sendo ela o 
poder da juventude, e a “vez” (não apenas como a vez de agir, mas de ouvir) como a postura que 
adotamos em relação ao outro. Se compreendem que somos seres coletivos e que saber falar é 
tão importante quanto saber ouvir para a participação social. Após a leitura, as reações podem 
não surgir de imediato e, tanto melhor que seja assim. A ideia é que paire mesmo um clima de 
reflexão, curiosidade intelectual e auto-avaliação, embora seja importante que a participação na 
discussão dos textos seja levada em conta.

Avaliação
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Juventude: momento de transformação e questionamento em que começamos a notar nossa in-
dividualidade e, ao mesmo tempo, nossa responsabilidade diante do mundo e as possíveis ações 
que nos cabem nesse processo. Para aprofundarmos nossa reflexão acompanhe atentamente a 
leitura dos textos a seguir. Depois reflita a respeito, converse com os colegas, compare os textos, 
veja se são complementares.

Não se esqueça de anotar os principais pontos da sua reflexão.

Um dos textos bíblicos mais conhecidos é o décimo terceiro capítulo da primeira carta que o após-
tolo Paulo escreveu aos cristãos de Corinto. No décimo primeiro verso, o autor diz:

O que, a seu ver, se deve abandonar para ser adulto (ou “homem”, como escreveu Paulo)? Não 
será a juventude esse momento de escolher o que preservar e o que abandonar? Como as pa-
lavras do apóstolo dialogam com a letra da canção de Roberto Ribeiro, sambista e compositor 
carioca, interpretada por Renato Braz?

Todo menino é um rei8

Por cima do mar da ilusão

Eu naveguei, só em vão,

Não encontrei o amor que eu sonhei

Nos meus tempos de menino,

Porém menino sonha demais.

Menino sonha com coisas

Que a gente cresce e não vê jamais.

A vida que eu sonhei

No tempo que eu era só,

Nada mais do que menino,

Menino pensando só

No reino do amanhã,

Atividade: A Travessia

Anexo A

“ ”
 (...) Quando eu era menino, falava como menino, sentia 
como menino, agia como menino, mas, logo que cheguei 

a ser homem, abandonei as coisas de menino. (...)
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Na deusa do amor maior,

Nas caminhadas sem pedras,

No rumo sem ter um nó.

Todo menino é um rei.

Eu também já fui rei.

Mas, qual! Despertei.

Esses versos podem dar a ideia de que sonhar é um problema. Será? Um dos grandes desafios 
desses nossos tempos em que tudo é “para ontem”, é o de manter a capacidade de sonhar e de 
viver em função da realização dos sonhos. Obrigações cotidianas roubam muito de nosso tempo 
e energia. É preciso ser forte para não perder o encanto com o mundo. E é também preciso le-
vantar cedo para realizar os sonhos. Afinal, apenas sonhar exige que estejamos constantemente 
dormindo. Entretanto, nada é tão simples: enquanto o apóstolo Paulo e Roberto Ribeiro afirmam 
que é preciso deixar de ser menino, veja esses versos de Milton Nascimento:

Bola de meia, bola de gude9

Há um menino, há um moleque

Morando sempre no meu coração.

Toda vez que o adulto balança

Ele vem pra me dar a mão.

Há um passado no meu presente,

Um sol bem quente lá no meu quintal.

Toda vez que a bruxa me assombra

O menino me dá a mão.

E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir:

Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade alegria e amor.

Pois não posso, não devo e não quero viver como toda essa gente insiste em viver.

Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal.

Bola de meia, bola de gude,

O solidário não quer solidão.

Toda vez que a tristeza me alcança

O menino me dá a mão.

Há um menino, há um moleque

Morando sempre no meu coração.

Toda vez que o adulto fraqueja

Ele vem pra me dar a mão.
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Repare que o compositor, adulto, declara que o menino que está sempre dentro dele é quem o 
consola quando a tristeza o alcança, quem o faz lembrar coisas bonitas, quem lhe faz companhia, 
dando-lhe a mão e a força quando fraqueja. Além disso, afirma ter medo de uma bruxa e também 
nessa hora é o menino quem está por perto.

E então? Os versos de Milton desmentem os de Paulo e de Roberto? Apresentam outro pensa-
mento ou outra perspectiva para o mesmo pensamento? Justifique sua resposta.

Será possível e necessário crescer, amadurecer, tornar-se adulto e, ao mesmo tempo, manter viva 
a criança que “não pode, não deve e não quer” aceitar injustiças, o menino que “é rei”, que “sonha 
demais”? Justifique sua resposta.
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Agora vamos pensar um pouco sobre o modo como nos comunicamos. Aplicativos e redes sociais 
são parte de nosso cotidiano. Mas, já aconteceu com você de alguém te adicionar como amigo 
em alguma rede e pessoalmente mal falar com você? Você já adicionou alguém e pessoalmente 
ficou sem jeito de se aproximar? Por que isso acontece? Será que acompanhar postagens, fotos 
e vídeos nos aproxima das pessoas ou estamos na verdade convivendo com máquinas? Estamos 
realmente expressando algo ou a comunicação rápida nos limita? 

Além dessas questões é importante pensar que as tecnologias disponíveis hoje em dia nos dão 
a sensação de que sabemos tudo. Informações nos alcançam e são alcançadas por nós o tempo 
todo. Recebemos com rapidez notícias de diversos tipos, sobre a posse da presidenta e sobre a 
vida íntima de celebridades. E isso pode nos dar a impressão de que conhecemos determinado 
assunto ou pessoa, que estamos “por dentro”. Mas, se tenho acesso a informações, posso dizer 
que tenho conhecimento a respeito de algo ou alguém? Ou as informações, se aprofundadas, se 
tornarão conhecimento? Vamos pensar brincando:

-  Dez estudantes serão sorteados. Em dois minutos, e ao mesmo tempo, contarão suas 
histórias de vida. Os relatos não precisam ser fiéis à realidade. 

-  Todos os outros estudantes devem ouvir atentamente, captando o máximo de infor-
mação que conseguir, evitando se concentrar um uma única história, pois, no segundo 
momento, outros dez alunos serão sorteados e cada um terá um minuto para contar 
o que ouviu. 

-  Por fim a classe conversará a respeito da experiência. Os que não foram sorteados 
farão seus comentários. 

A confusão não é inevitável à toa. A partir dela vamos refletir sobre as relações virtuais e a comu-
nicação inexpressiva desses nossos tempos. Não é mais ou menos isso o que acontece? Nas redes 
sociais estamos todos falando ao mesmo tempo e de modo veloz, logo se expressar fica difícil. O 
que ouvimos são fragmentos e o que transmitimos são pequenas partes do pouco que consegui-
mos ouvir. É como nadar para longe, mas no raso em vez de procurar mergulhos mais profundos. 
É preciso ser inteligente para um uso realmente proveitoso dessas tecnologias, você não acha?

Para Refletir

Atividade: Comum, Única Ação 

Anexo B

“ ”
 a tecnologia é fatal 

- o convívio 
vive 

por um fio.10  
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Em Casa

Agora que pensamos a respeito das transformações que marcam a juventude, dos desafios que 
o mundo tem para ela e do modo como nos comunicamos, organize seus pensamentos em uma 
produção textual. Leve em conta seus sentimentos em relação a si mesmo, o que espera de si e 
do mundo, o que acredita que o mundo espera de você e quais talentos, potências e aptidões de 
que você dispõe para atender, ou tentar atender a essas expectativas.

Travessuras: histórias para anjos e marmanjos.11

Neste livro você encontrará histórias cheias de humor e re-
flexão, escritas com apuro por Gil Veloso e que se destinam 
a jovens de 0 a 100 anos de idade. São onze contos, alguns 
protagonizados por bichos- como o pintinho que gostava de 
gemada –, outros por pessoas – como o menino que fazia 
pipi sempre que ria- e outros por objetos- como o filhote de 
avião que tinha medo de voar. Todos abordam comporta-
mentos humanos e tocam em questões relacionada à alma. 
A autoaceitação e os desafios de convívio e diálogo são te-
mas recorrentes nas narrativas. Além do texto primoroso, o 
livro traz um belo trabalho de ilustração realizado por Daniel 
Lourenço. As imagens mesclam estilos diferentes, com influên-
cias de realismo, animação e grafitti.

Sociedade dos Poetas Mortos12

Este filme, além de comovente e encantador, aborda de modo re-
flexivo e questionador temas relacionados aos anseios da juventu-
de, como a dificuldade de diálogo entre pais e filhos, liberdade e 
responsabilidade, a vida que sonhamos e a vida na realidade, nos 
fazendo pensar em como isso tudo se relaciona. O filme conta a 
história de John Keating, um educador de inglês que volta ao colé-
gio em que estudou, dessa vez para lecionar. Estamos falando de 
um internato, um colégio tradicional, respeitado e conhecido por 
seu rigor, pela disciplina e pela ordem cobradas dos alunos. Acon-
tece que o educador, de modo apaixonado e instigante, desperta 

nos estudantes o encanto pela arte, pela poesia, pelo mistério, pela amizade, e os faz olhar 
inteligentemente para si mesmos e a perceber seus potenciais e o valor de seus sonhos. En-
tretanto, os pais dos alunos e demais educadores se voltam contra Keating e seus métodos, 
e a tensão surge e aumenta, pois os alunos já estão “contaminados” pelos novos ideais que 
descobriram, assim o conflito acontece. O final é emocionante.

Na Estante

Vale a pena LER

6

Vale a pena ASSISTIR

7
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A proposta desta aula é provocar o estudante para que ele perceba a importância do protagonis-
mo enquanto exercício de autonomia, seja na sua vida pessoal, seja na esfera pública, através da 
participação. O objetivo é que ele pense em situações ou problemas sobre os quais ele gostaria 
de fazer alguma coisa a respeito, seja para resolver ou para contribuir na solução. Vamos trabalhar 
com a importância do autoconhecimento, pois cada um é o autor e o protagonista da sua história. 

Ponto de partida para se tomar as rédeas do seu destino: se conhecer, se aceitar, se gostar, ir cons-
truindo a autoestima em busca da autonomia e do seu futuro. Tudo isso ele tem a ganhar nesse 
processo. O desejo de fazer-atuar faz parte da natureza humana e estimular esse desejo é contribuir 
para o desenvolvimento da sociedade, portanto todos ganham com a participação protagonista.

AULA: MUITOS MOTIVOS PARA SER 
PROTAGONISTA.

8
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• Refletir sobre as causas que mobilizam uma ação protagonista;

• Refletir sobre o que cada um e a sociedade ganham com a participação protagonista;

• Estimular o desejo da participação protagonista em diferentes contextos e dimensões 
da vida em sociedade.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Ousar fazer.

Reflexão sobre a interação com o outro e as 
realidades e o desejo de atuação  
(protagonismo).

Discussão a partir do exemplo de uma  
jovem protagonista.

45 minutos

Atividade: Como seria o 
meu país?

Debate sobre a autonomia, competência e 
solidariedade. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre o processo de autoconhecimento e de sociabilidade-interação com o(s) 
outro(s) na busca de transformar ideias e sonhos em ações que possam mudar reali-
dades (individual e coletiva).

Objetivos Gerais

Roteiro

Atividade: Ousar fazer

Objetivo



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROTAGONISMO
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 33

Neste momento, a ideia é que o estudante perceba a sua importância enquanto sujeito que está 
se conhecendo, se construindo, da delícia e da dor do pertencimento ao grupo – família, escola, 
cidade, país, mundo. Ele pode ainda não saber exatamente o que quer ser ou fazer, mas já expe-
rimenta desejos de atuação no seu meio. Faz parte do seu momento, do seu adolescer. Para isso, 
vamos exemplificar esse momento de vida com a fala da jovem canadense Severn Cullis-Suzuki, 
que ficou conhecida com o discurso que calou o mundo em junho de 1992, durante a Conferência 
das Nações Unidas no Rio de Janeiro, a Eco-92 (além do texto do discurso - Anexo A: Atividade: 
Ousar fazer existe vídeos sobre o discurso - tem legenda em português –).

Após a apresentação e leitura do texto, a ideia é abrir um espaço para considerações e comen-
tários gerais, deixando a palavra em aberto para ver quais as questões que mais chamaram a 
atenção dos estudantes. Em específico, propor uma reflexão sobre a ideia final da fala de Severn, 
quando a jovem faz uma crítica ao modo como a sociedade funciona. Os adultos (família, escola, 
autoridades) ensinam uma coisa e fazem outra.

No seu discurso, Severn deixa bem claro qual é a sua luta, ela mesmo se expressa assim. Ela tem 
uma causa – seu futuro e das próximas gerações – e luta por ela. Considerando o tema que esta-
mos trabalhando, propomos aos estudantes uma atividade individual para o final da aula: respon-
der a duas questões suscitadas pelo discurso. A ideia é que eles expressem se estão lutando pelo 
seu futuro, como estão fazendo isso (ou como pensam fazer) e se, assim como a protagonista do 
vídeo, tem preocupações com questões sociais.

        

• Ampliar as reflexões da primeira atividade, agora especificando conceitos e exemplos 
e tentando identificá-los no cotidiano da escola, família, cidade/país;

• Pensar sobre e como funcionam (ou não) os conceitos abstratos como liberdade, jus-
tiça e solidariedade.

Desenvolvimento

“ ”
 Você é aquilo que faz, não o que diz. Vocês adultos 

dizem que nos amam... Eu desafio vocês, façam com 
que suas ações reflitam as suas palavras.

Atividade: Como seria o meu país? 

Objetivos
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No texto – Anexo B – Atividade: E como seria o meu país? É provável que o estudante perceba que 
não tem outro jeito de ser protagonista a não ser agindo. Assim, o jovem precisa vivenciar os va-
lores. Por isso ele deve ser provocado a agir, a buscar soluções para os problemas que identificar 
e a ter compromisso com suas ações, ou com a falta delas. Deve ter liberdade para poder optar 
por qual caminho seguir e ter condições de fazer a caminhada.

Aqui vamos introduzir outras questões para o estudante: por que é importante formar jovens 
autônomos e solidários? Qual a relação com o futuro, com o novo século e os desafios do Brasil? 
Qual é o país que queremos? Há uma resposta já definida na Constituição Federal que diz: um dos 
objetivos fundamentais da República é a construção de “uma sociedade livre, justa e solidária.”

Por isso, na atividade “Como seria o meu País?”, os estudantes são provocados a fazer uma re-
flexão sobre a autonomia e a solidariedade e sua relação com a construção da sociedade livre, 
justa e solidária.

Propomos uma dinâmica em duplas, de forma que todos possam participar e expressar suas ideias 
sobre “sociedade livre, justa e solidária” através de situações percebidas na escola ou na socieda-
de. Seriam formadas duplas, na qual um estudante formula uma questão a ser respondida pelo 
outro. E vice-versa, de forma que cada uma formule uma questão e responda outra. Questões 
como: o que você entende por sociedade livre? E justa? E solidária? Exemplo do cotidiano que o 
estudante identifique a sociedade livre, justa, solidária. O que cada um faria para ajudar na cons-
trução de uma sociedade livre, justa e solidária.

Propor aos estudantes que definam a forma de apresentação dos resultados da dinâmica: leitura 
em sala, pôsteres, um discurso etc.

Importante aqui é perceber o interesse dos estudantes no tema e se há clareza sobre a impor-
tância da autonomia como causa do protagonismo. A participação nas discussões propostas é 
uma forma de avaliar se eles compreenderam o objetivo e se sentiram-se provocados a ter uma 
participação protagonista, seja na vida pessoal, seja na vida pública. É também o momento de 
perceber se eles se deram conta de que todos – indivíduos e sociedade – têm a ganhar com a 
energia que surge através da participação protagonista. Mas a não participação pode nos dar 
outras informações, se por ventura houve alguns que não se envolveram nas atividades. Vamos 
tentar identificar as causas que mobilizaram os estudantes a ter uma atitude protagonista.

Desenvolvimento

Avaliação
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A Severn deixa bem claro que tomou a atitude de falar na Conferência por lutar pelo futuro dela 
e das próximas gerações. A partir da leitura do texto abaixo, pense e responda:

Texto

Esse é apenas o início de muitos começos. Tudo se aprende quando há boa vontade e uma educa-
ção preocupada em possibilitar condições de aprendizagem. O protagonismo é bem o caso. Antes 
mesmo de se usar essa expressão para o “ousar fazer”, muitos jovens ousaram e fizeram. Foram 
protagonistas porque tiveram inquietações, foram à luta e alguns encontraram apoio na atitude 
de ousadia. Tem histórias para contar e inspirar tantos outros jovens.

Como você leu na introdução do texto, Severn Cullis-Suzukiera, era uma menina de 12 anos quan-
do protagonizou uma importante ação: fez um discurso impactante para os delegados e chefes 
de Estado que participavam de uma conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. A Eco-92, como se tornou mundialmente 
conhecida, foi um encontro que marcou a forma da humanidade encarar sua relação com o plane-
ta. Foi ali que a comunidade política internacional teve de admitir a necessidade de se conciliar o 
desenvolvimento econômico com a utilização dos recursos da natureza. Os países reconheceram 
o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de pro-
teger o meio ambiente.

Severn veio de Vancouver, no Canadá, representando um grupo de crianças de 12 e 13 anos 
que, movidas pelo desejo de ser protagonistas em tão importante encontro mundial, juntaram 
o dinheiro necessário para custear a viagem e assim poder dizer aos adultos do mundo que eles 
tinham que mudar o modo de agir em relação à natureza.

"Estou lutando pelo meu futuro. Estou aqui para falar em nome das gera-
ções que estão por vir. (...) para defender as crianças que passam fome pelo 
mundo e cujos apelos não são ouvidos. (...) para falar em nome das incon-
táveis espécies de animais que estão morrendo em todo o planeta, porque 
já não têm mais aonde ir. Não podemos mais permanecer ignorados!

Eu tenho medo de tomar sol, por causa dos buracos na camada de ozônio. 
Eu tenho medo de respirar este ar, porque não sei que substâncias quími-
cas o estão contaminando. Eu costumava pescar em Vancouver, com meu 
pai, até que, recentemente, pescamos um peixe com câncer. E, agora, te-
mos o conhecimento que animais e plantas estão sendo destruídos e ex-
tintos, dia após dia. Eu sempre sonhei em ver grandes manadas de animais 
selvagens, selvas e florestas tropicais repletas de pássaros e borboletas. 
E, hoje, eu me pergunto se meus filhos vão poder ver tudo isso. Vocês se 
preocupavam com essas coisas quando tinham a minha idade?".13

Atividade: Ousar fazer

Anexo A
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Questões

1.  Você está lutando pelo seu futuro? Como? Quais são as ameaças que você identifica 
no seu futuro?

2.  Assim com Severn, você se preocupa com questões sociais semelhantes? Quais são 
essas questões e por quê elas te preocupam?

 

Para Refletir

É preciso que você esteja atento para a questão da participação. Para ser realmente uma partici-
pação protagonista, que tem o objetivo o seu desenvolvimento com autonomia e espírito solidá-
rio, é preciso que ela aconteça num ambiente democrático. Se houver algum tipo de manipulação 
ou participação de faz de conta, aí temos a negação do protagonismo. O educador Antonio Carlos 
Gomes da Costa chama a atenção para este tipo de participação que pode ser bastante prejudicial 
para a sua formação. (texto Protagonismo Juvenil: o que é e como praticá-lo. Modus Faciendi).
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Agora que já percebemos a importância da participação protagonista, vamos aprofundar o nosso 
tema buscando ver como essa participação pode resultar na formação de jovens autônomos e 
solidários. São esses jovens que têm a tarefa de levar adiante o projeto de uma sociedade livre, 
justa e solidária.

Protagonismo é participação. Não tem outro jeito de protagonizar a não ser... agindo. Assim, mais 
do que adquirir conhecimentos e treinar habilidades, você precisa vivenciar os valores enuncia-
dos. Deve ser provocado a agir, a buscar soluções para os problemas que identificar e a ter com-
promisso com suas ações, ou com a falta delas. Deve ter liberdade para poder optar por qual 
caminho seguir e ter condições de fazer a caminhada.

No início do seu discurso, Severn conta de forma muito simples como foi o processo para concreti-
zar a ideia de defender o seu futuro, que ela percebia claramente em perigo. Seu grupo – Vanessa 
Sultie, Morgan Geisler, Michelle Quigg e ela-com 12 e 13 anos – se empenhou muito para con-
seguir o dinheiro necessário para a viagem do Canadá ao Rio de Janeiro. Vieram de um lugar tão 
longe só para dizer aos adultos: “vocês têm que mudar o seu modo de agir.”

Com esta atitude, Severn e seus amigos antecipavam o desafio que o educador Antonio Carlos 
Gomes da Costa identificava para a educação no século 21, no texto Protagonismo Juvenil: o que 
é e como praticá-lo. O desafio da educação é formar jovens autônomos e solidários, juntando o 
melhor dos dois mundos antagônicos que comandaram o século 20. O mundo socialista com os 
ideais de solidariedade, que todavia negligenciava a autonomia, e o mundo ocidental, que prioriza 
a autonomia e o individualismo em detrimento do valor solidariedade.

Na escola, a atuação no grêmio estudantil pode ser um exemplo de vivência do protagonismo. É 
uma experiência importante, uma vez que você pode realizar muitas ações de uma forma diferen-
te e com autonomia. 

Você sabe por que é tão importante formar jovens autônomos e solidários? Porque você e os 
jovens do mundo são o futuro. Portanto, é fundamental que todos estejam preparados para ven-
cer os desafios do novo século. Quais seriam esses desafios aqui no Brasil, nosso país cheio de 
belezas, riquezas, assim como problemas, contradições e misérias? Qual é o país que queremos? 
Essa é uma resposta complexa, mas temos uma resposta já definida no artigo 3º, da Constituição 
Federal de 1988. Diz o artigo que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Bra-
sil é a construção de “uma sociedade livre, justa e solidária.”

Vamos agora tentar identificar suas ideias sobre justiça, liberdade e solidariedade, em situações 
recentes na escola ou na sociedade. (exemplos de sociedade livre, justa e solidária). Para isso, 
forme duplas com o seu colega para responder às questões que seguem abaixo. Depois de anotar 
suas respostas, um de vocês deve formular as questões e o outro deve respondê-la e vice-versa. 
Ao final, cada dupla deve definir a forma de apresentar suas respostas. Pode ser por meio de uma 
leitura em sala, pôsteres, um discurso, entre outras formas.

Atividade: E como seria o meu país?

Anexo B
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Questões

1. O que você entende por sociedade livre? E justa? E solidária? Dê exemplos do cotidia-
no em que você identifique a sociedade livre, a justa, a solidária. 

2. O que você faria para ajudar na construção de uma sociedade livre, justa e solidária? 

Para Refletir

Vamos pensar sobre esse objetivo fundamental que está escrito em nossa Constituição Federal: 
“construir uma sociedade livre, justa e solidária.”

Você acha que conquistamos esse objetivo? A partir da sua realidade escola-cidade-país, pense 
em exemplos de sociedade livre, justa e solidária e exemplos contrários. Tente identificar alguns 
entraves que dificultam a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
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Esta aula se desenvolve através da aproximação com o tema partindo do conceito de espaços que 
o estudante freqüenta, e as relações desenvolvidas nesses espaços. A partir da ideia de que nem 
sempre espaços são planejados, portanto, têm problemas, introduzimos desde o início a ideia de 
que eles devem procurar uma atitude de protagonismo em relação ao mundo ao seu redor. Esta 
pode ser a tônica buscada desde o início: despertar o estudante para as relações que se estabele-
cem cotidianamente, e como isso pode estar relacionado ao protagonismo. Através da percepção 
da alteridade, ou seja, do reconhecimento do outro, suas necessidades e particularidades, estabe-
lecer conceitos de individualidade e coletividade, autonomia e colaboração, e da relação harmo-
niosa com o entorno. Assim, podemos envolver o estudante e fazê-lo refletir sobre as condições 
da escola e do entorno, e como ele pode exercer de forma ativa e participativa esse envolvimento 
nas questões que o cercam, identificando potencialidades e dificuldades, e propondo soluções.

AULA: PROTAGONISMO GANHA O MUNDO.

9
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• Perceber as relações entre o indivíduo e o mundo;

• Analisar, por extensão, o uso dos espaços coletivos, do ambiente da escola e da cidade;

• Refletir sobre o conceito de vizinhança como a célula de relacionamento que deve ser 
qualificada para que se qualifique toda a relação comunitária, por propagação;

• Estimular o envolvimento do estudante nas questões à sua volta através de uma 
postura participativa;

• Contribuir na solução de questões coletivas através de uma participação individual, 
colaborativa e propositiva.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Mudando o 
mundo.

Reflexão sobre o protagonismo e seu poten-
cial de transformação do mundo. 20 minutos

Atividade: Vizinhanças.
Introdução da ideia de vizinhança como a 
célula de qualificação das relações coletivas 
e de exercício da participação.

25 minutos

Atividade: Nossa casa, 
nossa escola.

Estímulo à percepção da qualidade da 
vizinhança e das relações desenvolvidas no 
espaço coletivo.

20 minutos

Atividade: Colaborando.

Proposição do envolvimento do estudante 
nas questões coletivas e exercício de postu-
ra participativa e colaborativa na proposição 
de soluções para questões da comunidade.

20 minutos

Objetivos Gerais

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Perceber as relações entre o indivíduo e o mundo;

• Estimular o envolvimento dos estudantes nas questões à sua volta através de uma 
postura participativa. 

Deve ser feita leitura compartilhada do trecho do livro “Os trabalhadores do mar” de Victor Hugo 
(Anexo A – Atividade: Mudando o mundo), em voz alta. Pelo fato do texto e sua tradução serem 
antigos, é necessária a introdução de explicações ao longo da leitura, tanto para termos inéditos 
ao estudante, quanto para conceitos conhecidos expressos por palavras em desuso, o que não 
deve ser considerado obstáculo à compreensão, mas antes fator de envolvimento com o tema. 
Segue abaixo glossário para apoio à leitura. Após uma breve reflexão sobre o texto de introdução 
da atividade, alguns estudantes podem ser solicitados a relatar, de acordo com sua memória, as 
informações sobre o cotidiano de suas relações nos espaços coletivos cotidianos. O educador 
pode contribuir introduzindo exemplos concretos de relações de vizinhança para estímulo à reda-
ção, e solicitando já neste momento a participação de estudantes, pedindo que um ou dois citem 
locais ou pessoas de seu cotidiano. A seguir, deve-se proceder à resposta das questões de a até d.

Glossário de suporte ao texto “Os Trabalhadores do Mar”:

Esboçada Desenhada, rascunhada;

Fole Utensílio, que, posto em movimento, produz vento, sendo usado para 
atiçar fogo;

Informe Sem forma;

Pés
Medida equivalente a 30,48 cm, usada nos EUA, Canadá e Reino Unido (Ingla-
terra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte). Na época, se usava também 
na França, até a introdução do sistema métrico no final do século XVIII;

Polegada Medida equivalente a 2,54 cm, pertencente ao mesmo sistema britânico de 
medidas. Um pé mede 12 polegadas;

Cagniardelle Pronuncia-se “canhardele”; antigo equipamento mecânico com a mesma 
função do fole;

Atividade: Mudando o mundo

Objetivos

Desenvolvimento
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Pireneus Cadeia de montanhas localizada na fronteira entre Espanha e França;

Trompa Instrumento de sopro;

Centeio Tipo de cereal;

Espoleta Parte da arma feita para permitir a queima da pólvora;

Pedra de 
sinal Equipamento sinalizador do navio;

Pedra de  
ferir fogo Pedra que gera faíscas, própria para acender fogo;

Altivez Arrogância, superioridade;

Ciclope Gigante mitológico grego, caracterizado por ter um único olho ao centro 
da face.

        

• Refletir sobre o conceito de vizinhança como a célula de relacionamento que deve 
ser qualificada;

• Refletir sobre as condições do entorno da escola, e sua possibilidade de participação 
na construção e qualificação do mesmo.

A introdução da atividade: Vizinhança – Anexo B deve ser feita pelo educador, orientando que as 
parte “a” e “b” sejam feitas individualmente, e a parte “c” seja feita com um colega escolhido pelo 
educador ou estudante. Os estudantes devem ser estimulados a buscarem na memória aspectos 
e características importantes da vizinhança de suas casas e de sua escola, descrevendo sobre o 
tema individualmente. Ao final, os estudantes devem fazer um breve relato sobre sua rotina, os 
lugares que freqüenta e as relações de seu cotidiano, e ainda comparar suas impressões com as 
registradas pelo colega. Recomenda-se menos rigor quanto aos aspectos estruturais do texto e 
maior valorização da atenção dos estudante nos aspectos relevantes do entorno imediato e suas 
relações com ele.

        

Atividade em Grupo: Vizinhanças 

Objetivos

Desenvolvimento
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• Observar e descrever os espaços coletivos na vizinhança da escola e da residência;

• Analisar a qualidade de uso dos espaços coletivos dessas vizinhanças;

• Estabelecer uma comparação entre elas, identificando aspectos qualificadores e seus 
efeitos sobre as relações estabelecidas.

Para a parte “a” e “b” da Atividade – Nossa casa, nossa escola – Anexo C, o educador deve soli-
citar a descrição individual das vizinhanças do estudante, lembrando sua atenção aos aspectos 
mencionados no enunciado, como “tranquilidade, trânsito, edifícios, vegetação, praças e outros 
detalhes”, estimulando a percepção de aspectos objetivos do espaço coletivo, aspectos subjetivos 
decorrentes do uso (bem-estar) e a análise de algumas relações exercidas nesses espaços. Para a 
parte “b”, deve ser solicitada e estimulada sua percepção menos objetiva, através da descrição de 
uma sensação geral de bem-estar com a vizinhança. Esta impressão subjetiva pode, a partir de en-
tão, ser elaborada e detalhada em aspectos mais objetivos na parte “c” da atividade, quando deve 
ser estimulada a interação em grupo. É importante lembrar o estudante de anotar as impressões 
e vivências dos colegas em seu caderno.

• Sentir-se estimulado a tratar as questões à sua volta através de uma postura analítica 
e participativa;

• Contribuir na solução de questões coletivas através de uma participação individual, 
colaborativa e propositiva.

Deve-se propor a leitura individual e a reflexão da participação ativa, para desenvolvimento da ati-
vidade – Anexo D, conduzindo a discussão para os temas abordados na aula, para o preenchimento 
dos itens”a” e “b”. Deve-se estimular na proposição “a” a percepção do entorno e relações de vizi-
nhança, protagonismo e participação, e iniciativa na proposição de soluções para questões coletivas. 

Atividade: Nossa casa, nossa escola

Objetivos

Desenvolvimento

Atividade: Colaborando

Objetivos

Desenvolvimento
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Na proposição “b”, busca-se a disposição de trabalhar em cooperação com os colegas na bus-
ca de objetivos próximos ou similares, identificando contribuições pessoais efetivas às situações 
imaginadas. Isso deve servir de subsídio à elaboração de um relatório individual que resuma a 
experiência da aula.

Devem ser observados e estimulados aspectos como comunicabilidade, envolvimento com o 
tema, disposição e interesse no relato do colega.

Avaliação
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O trecho a seguir é parte do livro “Os trabalhadores do mar”, de 1866, romance de Victor Hugo, 
um dos maiores escritores franceses de todos os tempos. Foi traduzido ao português por Ma-
chado de Assis, também um dos mais importantes escritores brasileiros. Ele retrata a luta de 
Gilliatt, um homem sozinho diante do mundo, na Ilha de Guernsey, litoral da Normandia, na Fran-
ça. Apaixonado por Déruchette, uma bela jovem, filha de um rico senhor local, ele se oferece para 
resgatar Durande, o navio de seu pai, encravado em um perigoso rochedo após um naufrágio. Na 
esperança de conquistar sua admiração e seu amor, enfrenta todo tipo de dificuldades, utilizando 
os poucos recursos disponíveis no rochedo e no navio naufragado, para construir estruturas para 
resgatar a enorme e valiosa máquina. O trecho retrata seus esforços na construção de uma forja 
(um forno para trabalhar o metal, e assim construir as peças necessárias ao resgate). 

“A forja que Gilliatt queria estabelecer estava esboçada pela natureza; 
mas domar esse esboço, até torná-lo apropriado, e transformar a caverna 
em laboratório, nada mais áspero e difícil. Com três ou quatro rochas lar-
gas, abertas como funil, e abrindo para uma fenda estreita, o acaso fizera 
ali um vasto fole informe, muito melhor que os antigos foles de 14 pés de 
comprimento, que davam, por cada vez, 98000 polegadas de ar. Aquilo 
era outra coisa. As proporções de operação não se calculam. 

Feito o depósito, Gilliatt fez a forja. 

O excesso de força era incômodo; era difícil regularizar aquele sopro. 

A caverna tinha dois inconvenientes; o ar e a água atravessavam de um 
lado para o outro. (...)

Gilliatt pensou em servir-se dessa água para disciplinar o vento. Por meio 
de um funil de dois ou três tubos de tábuas, arranjados à pressa, sendo 
um de torneira, e de uma larga tina disposta como reservatório inferior, 
sem contrapeso, Gilliatt, que era, como dissemos, um pouco ferreiro e um 
pouco mecânico, conseguiu compor, para substituir o fole da forja, que 
não tinha, um aparelho menos perfeito do que aquele que se chama hoje 
cagniardelle, porém menos rudimentar do que o que se chamava outrora 
nos Pireneus uma trompa. 

Tinha farinha de centeio, fez cola, tinha corda branca, fez estopa. Com 
essa estopa e essa cola e alguns pedacinhos de pau, tapou ele todas as 
fendas do rochedo, deixando apenas um bico, feito com um pedaço de es-
poleta que achou na Durande e que servira à pedra de sinal. O bico ficava 
horizontalmente dirigido contra uma larga pedra onde Gilliatt pôs a lareira 
da forja. Gilliatt fez uma rolha para tapar o bico quando fosse preciso. 

Depois disto, Gilliatt ajuntou carvão e lenha na lareira, arranjou a pedra de 
ferir fogo no próprio rochedo, fez cair a faísca em um punhado de estopa, 
com a estopa acesa acendeu a lenha e o carvão. 

Atividade: Mudando o mundo

Anexo A
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Experimentou o fole. Era admirável. 

Gilliatt sentiu essa altivez de ciclope, senhor do ar, da água e do fogo. 

Senhor do ar, deu ao vento uma espécie de pulmão, criou no granito um 
aparelho respiratório, e fez um fole; senhor da água, da pequena cascata 
fez um tubo; senhor do fogo, tirou a flama daquele rochedo inundado."

Utilizando sua habilidade, sua força de vontade e seus conhecimentos, Gilliatt constrói equipa-
mentos e planeja resgatar o motor do navio usando como material e ferramentas apenas o que 
estava disponível ao seu redor. Pensando nisso, responda as questões a seguir:

a) Você acredita que, ao fim do romance, ele consegue seu objetivo?

b) Assim como acreditava Gilliatt, você acha que somos capazes de transformar o mundo 
ao nosso redor com a nossa iniciativa? 

c) Pense em dois problemas que afetam você e as pessoas com quem você convive; ago-
ra pense nas suas qualidades, e indique dois talentos seus que você acha que seriam 
úteis para contribuir na solução destes problemas.

d) Na sua opinião, como podemos desenvolver nossa iniciativa e atuar de forma positiva 
no mundo?
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A escola é um dos principais espaços de convivência. Nela interagimos com colegas, educadores 
e funcionários, adquirimos conhecimentos e desenvolvemos nossas habilidades e projetos. Assim 
como sua casa, a escola está conectada à cidade pela vizinhança, e é parte de uma comunidade. A 
idéia de vizinhança é muito importante para a melhoria das relações humanas, pois é nosso círcu-
lo mais próximo de convivência, formado pelas pessoas com as quais nos encontramos com mais 
freqüência, nos lugares onde sempre passamos. Se conhecermos nossa vizinhança e tratarmos 
dessas relações mais próximas com cuidado e atenção, estaremos contribuindo para melhorar a 
comunidade como um todo. A partir desses conceitos, vamos desenvolver a atividade a seguir:

a) Descreva os nomes de:

 4 pessoas com as quais você se encontra todos os dias;

 4 lugares nos quais você passa ao menos uma vez por mês;

b) Tente avaliar quanto tempo do seu dia você passa interagindo com outras pessoas. 
Você acha que passa tempo suficiente convivendo ou poderia conviver mais? Escreva 
sobre isso para discutir com seus colegas. Descreva abaixo um pouco de sua rotina 
diária, os locais que percorre, e as pessoas que encontra em sua vizinhança;

c) Compartilhe com um colega suas respostas; comente os resultados e o relato dele e 
compare com sua própria experiência. 

Atividade em Grupo: Vizinhança

Anexo B
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Dentro de uma mesma cidade as vizinhanças podem ser muito diferentes. Cada bairro pode surgir 
e crescer de maneiras diversas: uma região central, mais antiga, pode ter ruas mais organizadas e 
planejadas que um bairro que surgiu a partir da instalação de uma fábrica, ou de um bairro que 
cresceu ao lado de uma estação de trem que atraía comércio e pessoas. Uma área próxima a um 
rio ou a um parque é diferente de uma área perto de uma grande e movimentada avenida. Uma 
vizinhança de prédios altos tem uma vida diferente de uma vizinhança com casas térreas. Vamos 
refletir sobre essas diferenças com a atividade a seguir:

a) Individualmente, descreva a vizinhança de sua casa e a vizinhança da sua escola, e 
compare as duas em relação a tranqüilidade, trânsito, edifícios, vegetação, praças e 
outros detalhes que lembrar. Como as pessoas usam esses espaços e como convivem? 

b)  Em qual das duas vizinhanças você se relaciona mais com pessoas no entorno? Em qual 
delas você usa mais os espaços públicos, como ruas e praças? Em qual delas você se 
sente mais à vontade? Escreva sobre isso e use na discussão a seguir com os colegas.

c) Agora, sentados em grupos de 3 alunos, vamos refletir sobre o entorno da escola. 
Cada um deve mostrar aos outros quais detalhes da vizinhança de sua escola que acha 
importantes. Preste atenção aos relatos dos colegas, nas diferenças e semelhanças 
entre as opiniões deles. Pensem nas atividades que acontecem nesses lugares e como 
as pessoas se relacionam nos espaços coletivos. Como cada um de vocês se relaciona 
com o entorno da escola? Ao final da discussão, registre o resultado das discussões em 
seu caderno.

Atividade: Nossa casa, nossa escola

Anexo C
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Até aqui tratamos das características de nossa vizinhança e de como nos relacionamos com os 
outros através dela. Agora vamos refletir como podemos atuar de forma participativa em nossa 
vizinhança. Essa atitude de colaboração beneficia a comunidade, mas, principalmente, faz com 
que você desenvolva uma postura ativa em relação ao ambiente a sua volta. O protagonismo está 
diretamente ligado a essa capacidade de se envolver de forma direta e ativa com as questões. 
Assim podemos perceber oportunidades, identificar problemas e colaborar na busca de soluções 
com liberdade e iniciativa. Isso pode ser uma ferramenta poderosa na construção de nossos pró-
prios projetos, pois ajuda a perceber nossas potencialidades, nossos interesses e possibilidades. 

A partir destes conceitos, desenvolva a atividade a seguir.

a) Pense nas instalações e na vizinhança de sua escola. Indique três aspectos que em sua 
opinião poderiam ser melhorados. Imagine alguma atividade que você e seus colegas 
poderiam organizar e desenvolver para melhorar essas questões. Escreva suas ideias.

b) Discuta suas idéias e soluções em grupo. Observe se algumas das idéias similares as 
apresentadas na atividade anterior. Perceba se alguma ação pode ser realizada com 
os seus colegas, juntando esforços. Como cada um do grupo poderia contribuir para a 
realização de um feito de forma colaborativa? Faça anotações ao longo da discussão, 
e as use para escrever um relatório final sobre a aula.

O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway.14

Assim como “Os trabalhadores do mar”, cujo trecho lemos na 
primeira atividade, “O Velho e o Mar” é uma grande obra lite-
rária, apesar de ser um pequeno livro. Gostoso e fácil de ler. De 
maneira simples, ele relata também as dificuldades de Santia-
go, um pescador no mar do Caribe, em busca de seu sustento e 
sobrevivência. Foi escrito em 1951, em Cuba, por um dos maio-
res escritores estadunidenses, chamado Ernest Hemingway, ga-
nhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1954. 

No livro você vai ver novamente a força da vontade humana 
enfrentando os desafios que a vida apresenta. Um objetivo per-
seguido com força e determinação por Santiago, usando todo o 
vasto conhecimento deseu ofício de pescador. O livro também 

tratada relação do homem com o meio ambiente. Ainda que seja preciso matar o peixe, 
existe uma relação de respeito na luta entre os dois. Perceba com atenção esses detalhes, e 
você vai conhecer um livro inesquecível.

Atividade: Colaborando

Anexo D

Na Estante

Vale a pena LER

10
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Na adolescência o convívio social é muito valorizado e o desejo de pertencimento a um grupo vai 
delimitando espaços e preferências. Na escola e em outros espaços os estudantes criam grupos 
de amigos, rap, funk, skate, pagode, teatro, dança, esportes, e nesses espaços buscam respos-
tas às suas inquietações, dúvidas, criam símbolos, vivenciam descobertas de si e do mundo, na 
constituição de uma identidade pessoal e coletiva. [...] Preparar para a vida de modo consistente 
significa olhar para fora da escola e formar indivíduos que se realizem como pessoa, como cidadão 
e como profissional; exige experiências concretas e diversificadas, transpostas da vida cotidiana 
para situações de aprendizagem. Construir conhecimentos competências e habilidades significa 
trabalhar com conteúdos significativos para os jovens, temas que os incentivem a aprender num 
processo ativo em que eles sejam os protagonistas. Os jovens precisam ser estimulados no pre-
sente para se tornarem agentes de transformação, com autonomia para localizar seus problemas, 
fazer proposições e executar soluções, intervindo conscientemente na realidade social da qual 
fazem parte, assumindo seu espaço na escola e fazendo da prática democrática a forma privile-
giada para a resolução de conflitos, o que favorecerá a sua educação integral. Ao atuar de forma 
propositiva em sua realidade o aluno exerce o protagonismo juvenil, sendo sujeito na construção 
da sua cidadania, no presente e para o futuro.15

AULA: UM EXERCÍCIO BACANA: O MEU PRIMEIRO 
CLUBE DE PROTAGONISMO. 

11
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Na adolescência o convívio social é muito valorizado e o desejo de pertencimento a um grupo vai 
delimitando espaços e preferências. Na escola e em outros espaços os estudantes criam grupos 
de amigos, rap, funk, skate, pagode, teatro, dança, esportes, e nesses espaços buscam respos-
tas às suas inquietações, dúvidas, criam símbolos, vivenciam descobertas de si e do mundo, na 
constituição de uma identidade pessoal e coletiva. [...] Preparar para a vida de modo consistente 
significa olhar para fora da escola e formar indivíduos que se realizem como pessoa, como cidadão 
e como profissional; exige experiências concretas e diversificadas, transpostas da vida cotidiana 
para situações de aprendizagem. Construir conhecimentos competências e habilidades significa 
trabalhar com conteúdos significativos para os jovens, temas que os incentivem a aprender num 
processo ativo em que eles sejam os protagonistas. Os jovens precisam ser estimulados no pre-
sente para se tornarem agentes de transformação, com autonomia para localizar seus problemas, 
fazer proposições e executar soluções, intervindo conscientemente na realidade social da qual 
fazem parte, assumindo seu espaço na escola e fazendo da prática democrática a forma privile-
giada para a resolução de conflitos, o que favorecerá a sua educação integral. Ao atuar de forma 
propositiva em sua realidade o aluno exerce o protagonismo juvenil, sendo sujeito na construção 
da sua cidadania, no presente e para o futuro.15

AULA: UM EXERCÍCIO BACANA: O MEU PRIMEIRO 
CLUBE DE PROTAGONISMO. 

11

Sendo assim, esta aula busca instigar os estudantes a pensar sobre o seu primeiro Clube Juve-
nil como um exercício para o desenvolvimento do protagonismo juvenil na escola. É importante 
relembrar brevemente alguns temas vistos nos estudos anteriores sobre o papel do jovem pro-
tagonista e sobre o papel da escola como espaço onde os jovens terão a oportunidade de desen-
volver a capacidade de atuar conjuntamente como um jovem autônomo, solidário e competente. 
Portanto, neste estudo, os jovens precisarão ser motivados a criar e a participar das vivências dos 
clubes, pois será através destas que eles poderão desenvolver habilidades, adquirir conhecimen-
tos, e agir como atores principais de suas histórias.

• Compreender o Clube como uma organização de muitas forças – ideias de mundo, in-
quietações de pessoas provocadoras, na busca de soluções para os problemas de hoje;

• Compreender o processo de definição de um tema para o Clube e desenvolvê-lo entre 
os colegas;

• Pensar sobre a quantidade de pessoas que participarão do Clube.

• Jornais e revistas – suficientes para 8 grupos;

• 8 Cartolinas;

• 8 tubos de Cola – 1 tubo de cola para cada grupo;

• 16 Tesouras sem ponta – 2 tesouras para cada grupo;

• 8 Fitas adesivas – 1 fita adesiva para cada grupo;

• 1 folha de papel- ofício para cada estudante;

• Lápis e borracha para todos;

• 8 caixas de lápis de cor e/ou hidrocor – 1 caixa para cada grupo;

• Cópia do anexo A – 1 para cada grupo.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa Inicial. Conversa sobre ação Protagonista na escola. 5 minutos

Atividade: Problemas x 
Soluções.

Criação de cartazes com o tema “Problemas 
x soluções”, a partir de recortes de jornais e 
revistas, identificando problemas sociais e 
propondo soluções.

40 minutos

Atividade: Meu Clube: 
Criando e Recriando.

1º momento: Proposição do tema para o 
Clube, desenvolvimento da proposta inicial 
e socialização. 

2º momento: Formação de grupos a partir 
da afinidade do tema do Clube e da proposta 
inicial apresentada. Troca de conhecimento 
sobre o tema do Clube e reformulação das 
propostas.

3º momento: Proposição sobre a quantida-
de de pessoas que participarão do Clube.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Entender que o Clube é a organização de muitas forças – ideias de mundo, inquieta-
ções de pessoas provocadoras, revolucionárias do bem na busca de soluções para os 
problemas de hoje.

Roteiro

Atividade: Problemas X Soluções

Objetivo
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Nesta atividade, o intuito é incentivar os estudantes a dialogar sobre suas preocupações, enfati-
zando o que precisa melhorar na escola, no bairro, na cidade, na sociedade e refletir sobre como 
podem ajudar através da troca de experiências, sugestão de atividades que os levem a planejar, 
pensar e protagonizar. 

Na conversa inicial, seria importante que os estudantes protagonistas soubessem que, ao desen-
volver ações no interior da escola, eles estão se posicionando frente aos problemas que afetam a 
comunidade escolar. Em seguida, é recomendável dividir a turma em até 8 grupos e em cada mesa 
colocar todo o material disponível: tesoura, cola, revistas, jornais, lápis de cor, hidrocor, cartolina 
e fita adesiva. Pedir para que os estudantes coloquem na cartolina o tema “Problemas x Soluções” 
e recortem imagens de jornais e revistas que retratam problemas sociais e para cada problema 
encontrado, propor possíveis soluções. É importante pedir aos alunos para fazer a relação do 
“problema x solução” encontrado a nível global com a atuação e possíveis intervenções a nível 
local (escola). Depois socializar a produção com os colegas. 

Para concluir, é relevante falar sobre a importância da atuação dos jovens nos Clubes de Prota-
gonismo, como um espaço para os estudantes pensarem a escola como um todo, desenvolvendo 
o senso de pertencimento, o que reforça o compromisso com alguns valores e princípios, bem 
como os levam a refletir e a posicionar-se frente aos problemas existentes, elaborando propostas 
e fazendo parte da solução.

        

• Definir um tema para o Clube e desenvolvê-lo entre os colegas.

• Conhecer e convidar novos integrantes para trocar conhecimento sobre o tema do Clube.

• Estipular a quantidade de pessoas interessadas que participarão do Clube.

O intuito desta atividade é que os estudantes pensem, mesmo que inicialmente, nos temas para 
os clubes em diferentes áreas, troquem conhecimento entre os colegas sobre isso e pensem na 
quantidade de pessoas interessadas em participar do clube. Como nas próximas aulas ainda será 
aprofundado a razão de existir do clube, o educador não precisa se preocupar caso os estudantes 
apresente dificuldades em entender a finalidade do clube. 

É livre a criação de Clubes em qualquer área do conhecimento, seja cultural, educacional, espor-
tivo, social. O mais importante é que os estudantes ao formarem grupos tenham uma proposta 
que desperte neles o sentimento de participação, colaboração mútua e contribuam para o desen-
volvimento de suas aprendizagens e seus projetos de vida. 

Desenvolvimento

Atividade: Meu clube: Criando e recriando 

Objetivos

Desenvolvimento
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A atividade deve ser iniciada com a entrega da ficha “Meu clube: Criando e Recriando” (em ane-
xo) para que os estudantes possam fazer a leitura das áreas de atuação do clube. É importante 
lembrar aos estudantes que o campo de atuação de um clube de protagonismo não se restringe 
apenas as ações mencionadas no texto da atividade. As atividades que o clube vem a realizar 
devem partir do interesse pessoal de cada estudante e seu grupo. Pode ser reservado um tempo 
para que os estudantes pensem no tema do seu clube e preencham depois o espaço nomeado 
“MEU CLUBE” que se encontra na ficha.  Em seguida, os estudantes precisam pensar no que o seu 
clube se propõe a fazer e deve registrar no campo da ficha chamado de “ALGUMAS PROPOSTAS”. 

Por afinidade das temáticas e pela proposta apresentadas. Valorize o tempo que os estudan-
tes passam trocando conhecimento sobre o tema do clube e de criação das propostas do clube.  
Pensar na quantidade de pessoas interessadas em participar do clube é uma forma de mostrar 
para os estudantes que não é suficiente ter uma boa ideia se ela não tem gente interessada em 
desenvolvê-la. O item da ficha “QUEM SÃO AS PESSOAS QUE VÃO PARTICIPAR DESTE CLUBE?” 
permite essa reflexão. Outras questões, a critério do educador poderão ser acrescentadas a 
essas indicações gerais e, sempre que possível, enriquecidas pelas observações e experiências 
dos estudantes. 

Observar se os estudantes compreendem que o Clube é uma organização de muitas forças e inte-
resses. Assim como, se entenderam a finalidade do Clube. Caso o educador perceba que isso não 
ficou claro, o conteúdo deve ser explorado com mais aprofundamento na próxima aula que ainda 
abordará esse conteúdo sobre os Clubes. A participação nas discussões propostas pelas ativida-
des é uma forma de avaliar se eles demonstram interesses pelo assunto e se sentem estimulados 
a participar de um clube de protagonismo.  

Livro: Jovem = Atitude + Ação

Autor: CARRARO, FERNANDO

Idioma: PORTUGUÊS

Editora: FTD

Edição: 1

Ano: 2012

Depois de acompanhar situações que envolviam rachas, bebidas e festas em que os amigos 
de seu irmão mais velho tiveram graves problemas, Diogo, um garoto de 12 anos, passa a 
questionar as atitudes dos jovens e o papel que eles podem assumir na construção de um 
mundo mais justo para todos. Ao manifestar suas preocupações em uma redação, Diogo 
chama a atenção de um educador, que lhe mostra o trabalho da ONG Jovem. E ali, nas reu-
niões e encontros da ONG, ele pode observar realizações surpreendentes, que nem imaginava 
possíveis, propostas por jovens que não conhecia.16

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

12
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Área Cultural

Criar, promover projetos e eventos culturais/sociais, através de atividades de artes cênicas, 
tais como: dança, música, cinema, teatro, concursos, mostras etc., bem como no trabalho de 

preservação do patrimônio público.

Área Educacional

Incentivar e participar das discussões junto aos Conselhos Escolares, nas definições da Política 
Pedagógica da escola, além de promover e incentivar projetos dos estudantes e professores 

nas questões sociais, culturais, esportivas e comunitárias que possam reverter-se em efetivo.

Área Esportiva

Participar e promover gincanas, campeonatos, torneios, olimpíadas etc. Buscar integração 
(parcerias) com outros segmentos da sociedade organizada (associações de moradores, gru-

pos jovens de igrejas, outras agremiações juvenis...).

Área Social

Participar das comemorações cívicas, festivas, folclóricas e outras como gincanas, festas 
promocionais, excursões, mutirões, manifestações, etc.

Atividade: Meu Clube: Criando e Recriando

Anexo A
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MEU CLUBE:

Algumas propostas...

Quem são as pessoas que vão participar deste Clube?
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Sonhos ou ideais são somente abstrações, vontades vazias de ações e devaneios de nosso mundo 
interior. “Querer” é ansiar, pretender, ter vontade... intenções que muitas vezes ficam pairando 
na nossa mente sem uma ação concreta. Querer sem fazer, sem ação não significa nada, pois é 
estar em terra de ninguém, sem direção para seguir, sem resultados para alcançar. Devaneios! 
Os registros de querer, ansiar e pretender não possuem sentido específico para o nosso cérebro. 
Você pode passar a vida inteira querendo e não conseguir o que se quer. Podemos transformar 
nossos quereres em realidades, nossos sonhos em metas, podemos dar sentido a estas abstra-
ções transformando o intangível em objetivo. Criar um objetivo claro, definido, tangível e visuali-
zá-lo de forma plena é o primeiro passo para atingi-lo. Mas, isso não basta, pois o objetivo é um 
processo para um determinado fim e não um fim que termina em si mesmo. Assim, partimos da 
visualização criativa para formular um plano de ação e procedimentos adequados para obtermos 
sua concretização. Este conjunto de procedimentos quando é escrito e usado como base de ações 
e pauta para nossas escolhas, nos fornece um salto do campo dos sonhos para a terra firme dos 
objetivos, com um percurso para ser seguido e realizado. O objetivo é um plano de ação definido 
para atingir determinado fim.17

Nesse sentido, esta aula tem o intuito de orientar os estudantes a elaborar e a compreender a 
necessidade de um Plano de Ação para o Clube, como também, entender a importância deste 
documento para alcançar os resultados desejados a partir de um trabalho em equipe. 

AULA: POR ONDE COMEÇAMOS?  
O NOSSO PLANO DE AÇÃO. 

13
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• Compreender a importância de estruturar um Plano de Ação para o Clube de Protago-
nismo alcançar os resultados desejados.

• Refletir sobre a importância da equipe na organização do Clube.

• 6 Cópias do Anexo A - 1 para cada grupo.

• 6 Cópias do Anexo B - 1 para cada grupo.  

• 6 Cópias do Anexo D - 1 para cada grupo.  

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa inicial. Conversa sobre metas e objetivos. 5 minutos

Atividade: Um passo de 
cada vez: a caminho do 
objetivo!

Lista de metas para conquistar o objetivo 
do Clube.

Levantamento de algumas dificuldades a 
serem enfrentadas pelo Clube e proposição 
de algumas soluções para as dificuldades 
apresentadas. 

40 minutos

Atividade: Clube em Ação.

1º momento: Explanação dos elementos 
que compõe um Plano de Ação. 

2º momento: Elaboração do Plano de Ação 
dos Clubes Juvenis. 

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Explicar a importância de definir objetivos e de trabalhar em equipe para a consecução 
do Clube.

O propósito desta atividade é fazer com que os estudantes percebam a importância de estabe-
lecer metas para alcançar os objetivos do Clube. Na conversa inicial com os estudantes deve ser 
explicado que tanto as pessoas como as organizações buscam ter objetivos e metas claramente 
definidas (consultar o texto de apoio ao educador), para atingir resultados desejados. 

1º Momento 

Pedir aos estudantes que se agrupem de acordo com os seus Clubes ou interesses comuns. Dis-
tribuir para cada grupo a ficha: UM PASSO DE CADA VEZ: A CAMINHO DO OBJETIVO! (anexo A) e 
orientar a atividade a partir do questionamento: Qual o objetivo do seu Clube? Cada grupo deve-
rá pensar e escrever o objetivo do seu Clube no espaço disponível na ficha. Após a definição do 
objetivo do Clube os grupos devem pensar no caminho a ser percorrido para alcançá-lo, ou seja, 
deverão criar as metas, como também, pensar nas possíveis dificuldades (problemas) que vão 
encontrar pelo caminho e por fim, propor soluções adequadas para resolver as dificuldades. Estas 
soluções levará toda a equipe a atingir o objetivo. 

2º Momento 

Os grupos devem socializar as metas elaboradas para conquistar seu objetivo, levando em con-
sideração os problemas encontrados pelo caminho e suas soluções. Logo após, fazer o seguinte 
questionamento: Para alcançar o objetivo o que foi necessário? Os problemas que vocês identifi-
caram foram fáceis de resolver? É importante pedir para os estudantes justificarem suas respos-
tas. Ao atingir o objetivo, quais os possíveis resultados que o Clube pretende alcançar? Podemos 
trazer essa experiência para o nosso cotidiano? Em seguida, ressaltar a importância do planeja-
mento para prevenir e corrigir possíveis problemas que poderá ser um empecilho para alcançar os 
resultados do Clube. Assim como, enfatizar a importância do trabalho em equipe, em saber ouvir 
e respeitar as diferentes opiniões.

        

Atividade: Um passo de cada vez: A caminho do objetivo!

Objetivo

Desenvolvimento



60 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROTAGONISMO
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

• Estabelecer a relação entre os elementos do Plano de Ação e o seu conceito;

• Elaborar o Plano de Ação do Clube.

Esta atividade tem o intuito de levar os estudantes a refletirem sobre a importância de estruturar 
um o Plano de Ação para seu Clube. Sendo assim, inicie a atividade dividindo a turma em grupos 
(clubes ou agrupamento de estudantes por interesses comuns) e entregue para cada grupo a 
ficha: CLUBE JUVENIL EM AÇÃO I (Anexo B ao final desta atividade). Orientar os estudantes a 
relacionar os elementos do Plano de Ação (2º coluna) ao seu conceito (1ª e 3ª coluna). Após a con-
clusão, fazer a correção com os estudantes a partir da ficha: CLUBE JUVENIL EM AÇÃO II (Anexo 
C) e citar exemplos para cada elemento do Plano de Ação para facilitar a compreensão. 

A partir da compreensão dos elementos do Plano, pedir aos estudantes para elaborarem os prin-
cipais pontos/estruturantes para a elaboração de Plano de Ação do seu Clube, para isso entregue 
a ficha: CLUBE JUVENIL EM AÇÃO III (Anexo D ao final desta aula). Após a conclusão, socializar 
com a turma o que foi elaborado pelos estudantes e reforçar a importância deste documento 
para estruturação dos Clubes nas próximas aulas.

Observe se os estudantes no desenvolvimento das atividades conseguiram estipular metas para 
alcançar os objetivos do Clube e se conseguiram compreender a importância do Plano de Ação, 
como também, elaborá-lo. Finalizar esse momento refletindo com os estudantes sobre os objeti-
vos da aula.

Atividade: Clube em Ação 

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Planejamento Pessoal: Guia Para Alcançar Suas Metas - 
Alexandre Henrique Santos. 

Este livro Planejamento Pessoal tem a intenção de orientar as 
pessoas a conquistarem suas metas. As sequências dos capí-
tulos equivalem a um passo-a-passo de como proceder para 
atingir o resultado desejado. Portanto, este livro contribui 
com os objetivos das aulas para mostrar que tanto na vida 
pessoal como profissional faz-se necessário estabelecermos. 

O conto da ilha desconhecida, José Saramago.18

Um homem vai ao rei e lhe pede um barco para viajar até uma 
ilha desconhecida. O rei lhe pergunta como pode saber que 
essa ilha existe, já que é desconhecida. O homem argumen-
ta que assim são todas as ilhas até que alguém desembarque 
nelas.

Este pequeno conto de José Saramago pode ser lido como 
uma parábola do sonho realizado, isto é, como um canto de 
otimismo em que a vontade ou a obstinação fazem a fantasia 
ancorar em porto seguro. Antes, entretanto, ela é submetida 
a uma série de embates com o status quo, com o estado con-
solidado das coisas, como se da resistência às adversidades 

viesse o mérito e do mérito nascesse o direito à concretização. Entre desejar um barco e 
tê-lo pronto para partir, o viajante vai de certo modo alterando a ideia que faz de uma ilha 
desconhecida e de como alcançá-la, e essa flexibilidade com certeza o torna mais apto a 
obter o que sonhou.

"...Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não saímos de nós...", 
lemos a certa altura. Nesse movimento de tomar distância para conhecer está gravado o 
olho crítico de José Saramago, cujo otimismo parece alimentado por raízes que entram no 
chão profundamente.

Inédito em livro, O conto da ilha desconhecida é ilustrado por oito aquarelas de Arthur Luiz Piza. 

Na Estante

Vale a pena LER

14

15
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O filme Duelo de Titãs conta a história de um grande 
treinador negro escalado para treinar um time cujo an-
tigo treinador era branco, num país que vivia o auge 
da segregação racial. Seu desafio era promover a inte-
gração entre brancos e negros e minimizar os efeitos 
do racismo no esporte, fazendo com que seus atletas 
trabalhassem em equipe em prol do objetivo de con-
quistar o torneio. Este filme enriquece as aulas, pois 
mostra que o plano de ação é um instrumento de suma 
importância para alcançar mais facilmente o sucesso.

Texto 1: Missão, visão e valores são os elementos típicos na formação da identidade da empresa. 
Mas o que é cada um? - Daniel Castello.19

Tipicamente os elementos de identidade de uma empresa são sua declaração de Missão, sua Vi-
são e seus Valores. [...]

A construção da Missão é a que requer mais esforço intelectual. Missão se constrói da parte para 
o todo, entendendo cada uma das propostas de valor que podemos entregar e escolhendo cons-
cientemente aquelas que vamos de fato oferecer. Aqui são feitos os trade-offs que Porter define 
como essenciais à estratégia, aqueles que limitam propositalmente o que ofertamos. E isto define 
uma boa discussão sobre Missão: Missão é o que fazemos, e o que não fazemos, juntos.

Embora normalmente tenha um tanto de aspiração na redação da Missão, ela basicamente des-
creve a nossa razão de existir em um dado contexto – a nossa função no sistema. E ela muda sim 
com o tempo, ajustando-se continuamente ao fluxo da realidade.

A segunda construção essencial é sobre Valores. Valores não devem conter elementos de aspira-
ção. Valores não são escritos para o mercado. Nossos valores são os nossos inegociáveis. É a nossa 
lei, o que pode e o que não pode aqui dentro. Queremos realizar nossa missão e atingir nossa 
visão, mas não à custa dos nossos valores. Nossos valores são a expressão íntima de nossa iden-
tidade e de nossa singularidade. No começo os valores de uma empresa são os valores de seus 
donos e está certo ser assim. Com o tempo, pode ser que os valores da empresa e os dos donos 
comecem a divergir, e isto também está certo ser assim.

E a terceira construção essencial é a de Visão. Se Valores é quem eu sou e Missão é o que eu faço, 
Visão é o que o eu quero atingir. É o nosso destino. Pode ser ampla e estratosférica ou simples e 
pautada – gosto mais do segundo tipo.

Vale a pena ASSISTIR

16

Textos de Apoio ao Educador
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Visão também se constrói da parte para o todo. Uma visão, para ser realmente útil como um 
destino a ser alcançado, tem que definir claramente quais são as áreas chaves de resultado na 
construção deste futuro. A frase final vai ser apenas uma síntese, construída a partir das descri-
ções do estado futuro ideal de cada proposição de valor e de cada competência essencial que 
decidirmos desenvolver.

Estas descrições norteiam o planejamento estratégico e é em direção a elas que devem apontar 
todos os objetivos de curto e médio prazo, assim como todos os indicadores usados no dia a dia 
na gestão do negócio. [...]

Texto 2: Os desafios da colaboração.20

Existem diversas definições para o sentido da palavra colaboração. Na minha visão, colaboração é 
o conjunto de esforços, recursos e pessoas que desenvolvem juntas uma série de atividades com 
o objetivo de alcançar um resultado.

Essa definição está no centro de tudo o que comentei anteriormente sobre administração pessoal 
e produtividade: a relação com o alcance de resultados, a internet como centro de distribuição de 
informações, a necessidade de alinhar prioridades e de gerenciar o conhecimento do grupo. [...]

Infelizmente, apesar de ser um pilar fundamental e cada vez mais essencial em estratégias corpo-
rativas, poucas empresas possuem uma área responsável por colaboração ou uma estratégia que 
permita à equipe alcançar alta performance. De fato, poucas empresas entendem realmente o 
sentido de colaboração de resultados.

Um dos mais óbvios e costumeiros problemas de colaboração no ambiente de trabalho são as 
reuniões. Semanalmente, gasta-se muitas horas em reuniões com pouco ou nenhum resultado 
prático. Em uma pesquisa recente, feita em parceria com a revista Você S/A, abrangendo mais de 
1.500 executivos, perguntamos sobre a quantidade de reuniões eficazes que eram realizadas, e os 
entrevistados responderam que apenas 1/3 dos encontros eram realmente produtivos! Você pode 
até fazer parte dessa estatística e concordar que o recurso mais primário da colaboração pode es-
tar sendo extremamente mal utilizado, prejudicando o foco no que é importante e os resultados.

Outro grande problema de colaboração é a tecnologia. É cada vez mais presente o uso de ferra-
mentas de trabalho como o Microsoft Outlook e Lotus Notes, que são poderosas ferramentas de 
e-mail e colaboração. O problema é que poucas pessoas sabem utilizar os recursos dessas ferra-
mentas para, por exemplo, gerenciar atividades da equipe, registrar atas de reunião, centralizar 
informações, etc. Outras tecnologias, como comunicadores instantâneos, ferramentas de voip e 
videoconferência, também estão presentes, mas, sem uma metodologia que suporte sua utiliza-
ção, acabam sendo subutilizadas.

Em nossa área de consultoria, temos um levantamento que mapeia problemas de produtividade 
e colaboração, e um dos indicadores que sempre chamam atenção graças ao seu baixo número 
é a relação das atividades diárias com a meta corporativa. Se a meta não estiver realmente clara, 
os membros da equipe sofrerão de um excesso de prioridades, de uma falta de medidores de 
seu progresso na direção de resultados. Não basta ter metas, é preciso vincular as ações diárias a 
esses objetivos e aí, sim, criar um senso e uma direção comuns.

Poderíamos citar muitos outros fatores que levam a falhas de colaboração no ambiente de tra-
balho, como mobilidade, necessidade de padrões, centralização do conhecimento, estratégias de 
comunicação, etc., mas os itens que discutimos anteriormente são os mais comuns e visíveis que 
podemos encontrar no ambiente corporativo.
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Agora vamos escrever as metas, as dificuldades e possíveis soluções para conseguir atingir o 
objetivo do seu Clube:

Anexo A - Um passo de cada vez: A caminho do objetivo!

OBJETIVO

METAS DIFICULDADESSOLUÇÕES
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Atividade é relacionar os pontos da 1ª coluna com da 2ª e 3º coluna. 
Com ajuda do seu educador enumere as colunas. 

Anexo B - Clube em Ação I

(        )

Resultados 
Esperados

(        )

Valores

(        )

Visão

(        )

Objetivos

(        )

Estratégias

(        )

Prioridades

(        )

Plano de 
Atividades

(        )

Funções 
das Equipes

(1) É aquilo que é importante 
para que o clube atinja os re-

sultados esperados e para onde 
deve estar TODA a sua energia. 

Se a atividade do clube é do 
Jornal, então estimular o grupo 
a trabalhar com instrumentos 

musicais não deve ser uma prio-
ridade para esse Clube, mas ler, 

escrever e pesquisar!

(     ) São os meios e tudo aquilo 
que você vai usar para atingir os 
seus resultados. Por exemplo, se 
você quer que o seu Clube seja 

bastante conhecido na sua escola, 
então vai precisar se utilizar de 

estratégias de comunicação e di-
vulgação de maneira muito forte. 

(3) No final do ano, o Clube vai 
divulgar os resultados que alcan-

çou depois de muito trabalho 
legal desenvolvido por todos! 
Essa divulgação pode ficar no 

mural da escola ou até mesmo 
ser publicada num Jornal.

(4) Precisam ser possíveis de 
serem alcançadas. Eles ajudam 
a manter um ritmo de trabalho 
no grupo que deverá está unido 
e atuando na sua busca. Quando 
isso é alcançado podemos ava-

liar o grupo como eficaz.

(2) Quem faz o quê? É aqui que se 
define quem faz parte do Clube e 

o que faz, qual é a sua função. 

(     ) Neste ponto se define as ta-
refas de cada pessoa e os prazos 

necessários para elas.

(     ) O que o Clube vai fazer com 
a sua criação, o que vai fazer e 

por quê, e tudo isso tem SEMPRE 
QUE ESTAR RELACIONADO COM 

A VISÃO. 

(     ) Essa etapa representa o 
sonho dos integrantes do Clube, 

o que eles esperam fazer com 
a sua criação. Ela precisa estar 

bem definida e tem que ser 
realista pois isso evita confusão 
e o melhor, evita que o grupo 

acredite que poderá fazer mais 
do que aquilo que é possível.

(     ) Quais são os valores nos 
quais os integrantes do Clube 

acreditam. Os valores têm que 
ser coerentes e praticados por 

todos os integrantes. Se o Clube 
tem como valor a Ética, todos 
devem agir de maneira ética; 

isso tudo deve estar presente no 
Código de Ética a ser elaborado 

pelo Clube.
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Anexo C - Clube Juvenil Em Ação II

VISÃO DE FUTURO: Representa o sonho dos 
integrantes do clube, o que o clube quer ser. 
A visão de futuro independe da situação atu-
al do clube. É o que vai fazer com que todos 

os integrantes trabalhem para alcançá-la. Por 
isso, é importante que todos os integrantes 

do clube conheçam a visão de futuro do 
seus clube.

VALORES: São a base do clube, que devem 
ser consultados sempre que uma decisão 

precisar ser tomada. Os valores têm que ser 
coerentes e praticados por todos os inte-

grantes. Se o Clube tem como valor a Ética, 
todos devem agir de maneira ética; isso tudo 
deve estar presente no Código de Ética a ser 

elaborado pelo Clube.

 PRIORIDADES: Permite organizar o clube 
de acordo com o que é mais urgente. Pois, 
muita coisa é importante no clube e deve 
ser feita, mas nem sempre é possível fazer 

tudo ao mesmo tempo. 

OBJETIVO: O que o clube deve atingir para 
realizar a sua visão. Eles são a base para 

identificação dos resultados que se espera 
atingir, aonde se quer chegar.

RESULTADOS ESPERADOS: São os objetivos 
alcançados a longo prazo. Através dele o clu-
be fica mais próximo da sua visão de futuro.  

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro
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ESTRATÉGIAS: São os meios para obter os 
objetivos – fins do clube. Para isso, além de 
saber aonde se quer chegar, é preciso saber 
os seus pontos fracos e fortes para empre-

gá-los em seu objetivo. Toda formulação 
de estratégias é uma atividade de planeja-

mento. Por exemplo, se você quer que o seu 
clube seja bastante conhecido na sua escola, 
então vai precisar se utilizar de estratégias 
de comunicação e divulgação de maneira 

muito forte. 

PLANO DE ATIVIDADES: Neste ponto se 
define as tarefas de cada pessoa de acordo 
com as suas funções e atribuições. É impor-
tante saber que só algumas pessoas terão 

funções no clube, mas todas devem ter 
atribuições definidas. 

FUNÇÕES DA EQUIPE: Quem faz o quê no 
clube? Todo mundo deve ter uma função. 

Isso independe das atribuições de cada inte-
grante. Para definir as funções é preciso ter 
minimamente desenvolvida certas qualida-
des e características pessoais. Esse assunto 
será abordado nas próximas aulas para que 

vocês entendam melhor. 

RESULTADOS: No final do ano o clube deve 
divulgar os resultados que alcançou depois 
de muito trabalho legal desenvolvido! Essa 

divulgação pode ficar no mural da escola ou 
até mesmo ser publicada num jornal.

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro

Valores

Disciplina

Cooperação
Integridade

Respeito
Ética

Humuldade

√

√
√

x

Resultados
Alcançados

TAREFAS

Juliana
Daniel

Rodrigo
Beatriz
Pedro



68 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROTAGONISMO
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Chegou o momento de iniciar a elaboração de um PLANO DE AÇÃO para o seu Clube. Não se pre-
ocupem se vocês não souberem como preencher a planilha abaixo.  Além de poder contar com 
a ajuda do seu educador, vocês terão nas próximas aulas outras oportunidades para entender 
melhor cada um dos estruturantes do plano. 

Visão

 Objetivo

 Valores

Resultados Esperados
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Prioridades

Estratégias

 Funções da Equipe

Plano de Atividades

Resultados Alcançados
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Estas aulas têm como objetivo apresentar e demonstrar a aplicabilidade do Ciclo do PDCA na 
operacionalização do Plano de Ação dos Clubes. Apesar de ser eminentemente uma ferramenta 
de gestão, o PDCA pode ser aplicado em qualquer processo, tanto administrativo quanto peda-
gógico. No caso dos clubes de protagonismo constitui uma poderosa ferramenta para acompa-
nhamento e detecção dos ajustes necessários ao final de um evento, um processo ou até mesmo, 
uma atividade. 

Os resultados proporcionados pela utilização do Ciclo do PDCA nos clubes também contribuem 
para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. O estímulo constante em plane-
jar, executar, avaliar e ajustar pode desencadear em cada um uma melhor compreensão dos pro-
cessos de que participa, proporcionando condições para o surgimento de um ambiente criativo 
em toda a escola. 

AULA: NADA ESTÁ TÃO BEM QUE NÃO POSSA  
MELHORAR: O PDCA AO VIVO NO CLUBE.

17
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Estas aulas têm como objetivo apresentar e demonstrar a aplicabilidade do Ciclo do PDCA na 
operacionalização do Plano de Ação dos Clubes. Apesar de ser eminentemente uma ferramenta 
de gestão, o PDCA pode ser aplicado em qualquer processo, tanto administrativo quanto peda-
gógico. No caso dos clubes de protagonismo constitui uma poderosa ferramenta para acompa-
nhamento e detecção dos ajustes necessários ao final de um evento, um processo ou até mesmo, 
uma atividade. 

Os resultados proporcionados pela utilização do Ciclo do PDCA nos clubes também contribuem 
para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. O estímulo constante em plane-
jar, executar, avaliar e ajustar pode desencadear em cada um uma melhor compreensão dos pro-
cessos de que participa, proporcionando condições para o surgimento de um ambiente criativo 
em toda a escola. 

AULA: NADA ESTÁ TÃO BEM QUE NÃO POSSA  
MELHORAR: O PDCA AO VIVO NO CLUBE.

17

• Apresentar a PDCA e explicar em linhas gerais sua importância na estruturação e 
desenvolvimento dos Clubes.

• Lápis e borracha para todos.

• Atividade: Ciclo do PDCA – Anexo A – para todos os estudantes.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Ciclo do PDCA. Apresentação do Ciclo do PDCA e explica-
ção sobre sua aplicação no Clube. 40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Conhecer o ciclo PDCA e sua aplicabilidade nos processos de melhoria de qualidade 
nos Clubes de Protagonismo;

• Por meio do ciclo do PDCA, refletir sobre Plano de Ação do clube e os seus resultados 
alcançados;

• Estimular a aplicar o Ciclo PDCA no Clube de Juvenil.

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Ciclo do PDCA

Objetivos
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Dada a relativa complexidade do conteúdo desta aula para os estudantes, é preciso fazer a leitura 
conjunta do texto introdutório Ciclo do PDCA (Anexo A) em voz alta. O educador deve explicaras 
etapas e dinâmica do ciclo PDCA e fazer a leitura relacionando os pontos a planilha da atividade. 

Escolhida uma meta do clube sobre a qual deve ser feita a aplicação do ciclo do PDCA, os estudan-
tes precisam, ao final, refletir com os colegas os ajustes e melhorias do Plano de Ação. É impor-
tante que todos identifiquem os pontos de falhas e acertos no cumprimento da meta, bem como, 
a responsabilidade de cada um na execução da mesma.  

Para que o tempo da aula não seja consumido pelo replanejamento do Plano de Ação do Clube, 
deve-se sugerir que isso seja feito no decorrer das próximas aulas. Isto contribui para a compreen-
são de que o ciclo PDCA, além de um processo continuado, deve ser exercido regularmente como 
ferramenta de monitoramento.

A avaliação da aula deve ser feita em relação à compreensão dos estudantes sobre o Ciclo PDCA 
como um instrumento a apoiar o processo de melhoria contínua do clube. Assim, é necessário 
observar a capacidade dos estudantes em articular/alinhar as ações do clube para alcançar os 
resultados pactuados em seu Plano de Ação.

Título: Educação 3.0

Subtítulo: Aplicando o PDCA nas Instituições de Ensino

Autor: Rui Fava

Páginas: 280

Edição: 1ª

Tipo de capa: Brochura

Formato: Livro

Editora: Saraiva

Ano: 2014

Assunto: Administração  e Negócios - Desenvolvimento 
Profissional

Idioma: Português

Desenvolvimento

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

18
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Vale a pena o educador conhecer o livro Educação 3.0: Aplicando o PDCA nas Instituições de 
Ensino. Este livro convida as instituições de ensino a rever suas práticas educacionais para se 
adaptarem ao novo perfil de estudantes. E por meio de um resgate histórico da educação, 
o autor mostra a evolução do ensino e, também, apresenta uma ferramenta útil na gestão 
administrativa, o PDCA (Plan, Do, Check, Action), que apoiará na escolha, organização, dis-
ponibilização, distribuição e avaliação dos conteúdos e processos.

Gênero: Drama

Ano: 2002

Duração: 91 minutos

Origem: EUA / Canadá

Distrubuidora: TNT

Direção: Steven Schachter

Produtor: Warren Carr

Roteirista: William H. Macy e Steven Schachter

Fotografia: Jan Kiesser

Trilha Sonora: Jeff Beal

O filme De Porta em Porta traz a história de Bill Porter (William H. Macy) que apesar de 
ter nascido com uma paralisia cerebral que limita a sua fala e seus movimentos, arrumou 
um emprego como vendedor na Watkins Company. Apesar de certa relutância devido às 
suas limitações, Bill só conseguiu o emprego quando disse para lhe darem a pior rota. E a 
partir do planejamento da carreira de Bill é possível verificar as fases do Ciclo PDCA, até 
o personagem se aprimorar como vendedor de porta em porta, superando as limitações 
e o preconceito.

Vale a pena ASSISTIR

19
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Nesta aula, falaremos sobre um instrumento destinado a apoiar o processo de melhoria contínua 
do clube chamado Ciclo do PDCA. Trata-se de uma poderosa ferramenta para acompanhamen-
to dos projetos e detecção dos ajustes necessários, pois sua aplicação contribui para a solução 
de problemas, ajuda na tomada de decisões e no aperfeiçoamento das ações do clube e dos 
resultados alcançados. Através dele, você e seus colegas serão estimulados, constantemente, a 
planejar, executar, avaliar e ajustar as ações do clube, compreendendo melhor cada processo.   

PDCA é uma sigla, ou seja, uma palavra formada pelas iniciais de outras palavras. É derivada 
da língua inglesa, e suas iniciais significam: P (Plan) - Planejar, D (Do) - Executar, C (Check) – 
Avaliar e A (Act) – Ajustar. 

O PDCA é um ciclo (sequência circular de etapas) que permite verificar a eficiência de qualquer 
processo, através da busca contínua pela qualidade. 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 podem ser efetuadas. Além de contribuir para o 
melhoramento contínuo do Clube, também é importante para o desenvolvimento individual de 
cada integrante do Clube.

Antes de começar as atividades, leia esse breve resumo sobre o ciclo PDCA.  

1. Plan (planejar): Nessa fase, é elaborado o Plano de Ação do clube, que estabelece a 
visão de futuro e missão. Também são definidas como e quando acontecerão as ações 
para atingir os objetivos e metas definidos no plano, assim como os indicadores que 
vão controlar e monitorar os resultados das ações. 

2. Do (executar): Esta é a fase na qual se coloca em prática o que foi planejado. É impor-
tante que o plano seja seguido rigorosamente por todos os integrantes do clube e que 
sejam observadas as pequenas mudanças que se operam nesta fase.

3. Check (avaliar): Fase de controlar e monitorar o que se planejou e executou. Ocorre a 
verificação, avaliação e correção dos possíveis desvios durante a execução.  Essa fase 
determina o quanto as mudanças foram favoráveis e estão funcionando. É hora de 
observar se a melhoria que vocês esperavam 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 e seus colegas po-
dem traçar novas estratégias de atuação; consequentemente, se estabelece um novo 
ciclo. Após a fase de checagem, se você e seus colegas decidirem que vale a pena 
continuar investindo na mudança, podem expandir o plano, atingindo novo patamar 
de melhoria.

1. A cada aula deste curso você aprendeu a estruturar algumas etapas do Plano de Ação do 
clube. Viu que o Plano de Ação (PA) é a bússola que orienta o caminho do clube ao promover a 
redução do hiato entre o que o clube quer ser e o que ele pode ser. Analogicamente, trata-se 
da construção da situação futura, partindo da situação presente. Para isso, é importante refletir 
sobre cada uma das metas do clube, elegendo aquelas que impactam nos resultados. A partir 
desse entendimento propomos que você e seus colegas façam o seguinte exercício:

Anexo A - Ciclo do PDCA
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a)  Retomem algumas metas estabelecida pelo clube e suas respectivas ações, podem ser 
apenas as mais recentes, para avaliar seus resultados por meio da aplicação do ciclo 
do PDCA. Veja o exemplo da aplicação do ciclo PDCA num Clube de Dança:

Acompanhamento das ações do Plano de Ação 

Meta

Plan –  
Planeja-
mento 

das ações

Tarefa Prazo

Do –  
Execução das 
ações no dia 
do evento.

Check –  
Avaliação das 

ações reali-
zadas depois 
do evento.

Act – Ajustes 
das ações 

para os próxi-
mos eventos.

Participar 
da ceri-

mônia de 
abertura 

da feira de 
ciências 

da escola.

Apresen-
tação do 
Clube de 
Dança na 
feira de 
ciências 

da escola.

Confecção 
do figurino 
para a apre-
sentação.

Prazo

2 semanas

08/10-
22/10.

O figurino 
funcionou e 
permitiu que 
fosse feita a 
apresentação.

As vestimen-
tas foram 
entregues 
no prazo, de 
acordo com o 
planejado.

Contratar a 
mesma cos-
tureira para 
confecção do 
figurino das 
apresenta-
ções futuras.

Escolha da 
música e 
realização 
de ensaios 
para a apre-
sentação.

Prazo

4 semanas

08/10-
08/11

Diante de 
dificuldades 
no ensaio da 
coreografia, 
alguns inte-
grantes sugeri-
ram a troca da 
música para a 
apresentação.

A escolha da 
música não 
foi suficiente-
mente discu-
tida no grupo, 
dificultando 
os ensaios.

Tornar o 
processo de 
escolha mais 
participativo, 
e ter en-
saiadas pelo 
menos duas 
opções de 
músicas dife-
rentes para 
cada apresen-
tação.

Organi-
zação na 
véspera e 
na data da 
apresenta-
ção.

Prazo

2 dias. 

07 e 08/11

Apresar da 
confirmação 
por telefo-
ne feita na 
véspera, dois 
integrantes 
faltaram à 
apresentação.

A falta dos 
dois colegas 
da equipe 
ocasionou im-
provisação de 
toda a  
coreografia.

Ensaiar a 
coreografia 
com três 
substitutos 
para suprir a 
falta de algum 
integrante no 
dia do evento.
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Para ajudar no exercício sigam os passos abaixo e montem o quadro de acompanhamento das 
ações conforme o exemplo acima: 

Passo 1: uma meta traçada pelo clube:

Passo 2: a(s) ação(ões) correspondente(s) à meta descrita no passo 1:

Passo 3: O planejamento da(s) ação(ões) descrita(s) no passo 2 (Plan/Planejar): 

Passo 4: Como foi a execução da(s) ação(ões) acima mencionada(s) (Do/Executar):

Passo 5: Quais aspectos saíram de acordo com o planejado e quais não saíram

(Check/Avaliar):

Passo 6: Quais são os ajustes necessários para melhorar o que foi realizado ou corrigir o que saiu 
errado (Act/Ajustar):

2. Agora, a partir da tabela, com ajuda do seu educador, o grupo deve analisar seu próprio Plano 
de Ação, usando o PDCA no monitoramento das ações realizadas e no cumprimento das metas 
estabelecidas pelo clube. 

Ao final, todos devem refletir com os seus colegas sobre as suas expectativas e responsabilidades. 
Vejam se é necessário redistribuir as funções de cada integrante do clube ou como cada um pode 
contribuir melhor para alcançar os resultados esperados. 
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O Clube de Protagonismo é um espaço fundamental na vida dos jovens, pois oportuniza a convi-
vência com as diferenças, a expressão de sentimentos, o compartilhamento de ideias, o desenvol-
vimento de habilidades, a aquisição de conhecimentos e atitudes. O jovem protagonista adquire 
autonomia, autoconfiança e autodeterminação por meio da participação ativa numa etapa da 
vida de descobertas e formação da identidade.  

Nesse sentido, estas aulas têm o objetivo de fazer os estudantes compreenderem a importância 
do Clube de Protagonismo para seu desenvolvimento pessoal, no que se refere às habilidades e 
competências adquiridas que ajudarão na construção do seu Projeto de Vida. 

AULA: A VIDA ALÉM DO CLUBE DE 
PROTAGONISMO. O QUE ISSO TEM A VER  
COM O MEU PROJETO DE VIDA?

20
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• Compreender que a vivência num clube de protagonismo gera conhecimentos que 
ajudam na construção do Projeto de Vida; 

• Sentir-se estimulado a participar do Clube de Protagonismo como experiência que 
contribui para a construção do Projeto de Vida.

• Lápis e borracha – para todos;

• Cópia da atividade “Minha bagagem” – para todos;

• Cópia da atividade “Eu e meu Clube” – para todos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O que levo na 
bagagem?

Reflexão sobre os conhecimentos, as habi-
lidades e as atitudes adquiridos na vivência 
do Clube que contribuem para a construção 
do Projeto de Vida.

45 minutos

Atividade: Eu e o meu 
Clube.

Retomada dos pontos comuns entre os inte-
resses do Clube e os interesses pessoais. 40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Compreender que a vivência num Clube de Protagonismo gera conhecimentos que 
ajudam na construção do Projeto de Vida;

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: O que levo na bagagem? 

Objetivos
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• Sentir-se estimulado a participar do Clube de Protagonismo como experiência que 
contribui para a construção do Projeto de Vida. 

O propósito desta atividade é fazer com que os estudantes compreendam que a experiência vi-
venciada no Clube de Protagonismo contribui para a construção do Projeto de Vida. É importante 
ressaltar que a participação e a vivência dos estudantes no Clube, desperta e estimula diversas com-
petências e habilidades pessoais e sociais que são relevantes para a construção do Projeto de Vida. 

A atividade “Minha bagagem” (Anexo A) deve ser entregue aos estudantes para que eles pos-
sam refletir sobre os ganhos pessoais e sociais proporcionados pela vivência no Clube. No anexo, 
deverão listar tudo o que acham que adquiriram na vivência do Clube e fazer o registro na área 
intitulada: “O que levo do Clube de Protagonismo?” Após listarem o que foi solicitado, precisam 
refletir sobre os seus sonhos ou projeto de vida para perceberem como essas duas coisas tem 
relação entre si. Ao final, alguns estudantes podem compartilhar suas respostas. 

        

• Identificar alguns pontos comuns entre os interesses do clube e seus interesses pessoais;

• Estimular a participação no Clube de Protagonismo como experiência que contribui 
para a construção do Projeto de Vida.

Esta atividade tem o intuito de fazer com que os estudantes identifiquem pontos comuns entre os 
interesses do Clube e os interesses pessoais, a partir daí estimular a participação dos estudantes 
no Clube de Protagonismo como experiência que contribui para a construção do Projeto de Vida. 

A atividade “Eu e o meu Clube” (Anexo B) tem o propósito de verificar os pontos comuns entre os 
interesses pessoais e os interesses do Clube.  Os estudantes devem descrever seus interesses pes-
soais e os interesses do Clube para observar o que tem em comum entre ambos. A cada ponto em 
comum, os estudantes precisam colorir uma estrela que simbolicamente representa um aspecto 
que contribuirá para a construção do seu Projeto de Vida. 

Numa Roda de Conversa os estudantes os estudantes que desejarem, podem compartilhar suas 
análises. A partir deste momento, o educador deve fazer uma analogia entre os interesses em 
comuns com o objetivo de levá-los a compreender que quanto mais pontos em comum, mais 
oportunidades eles têm de aprender e desenvolver o que querem.

Desenvolvimento

Atividade: Eu e meu Clube  

Objetivos

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes compreenderam que a experiência vivenciada no Clube de Protagonis-
mo contribui para a construção do Projeto de Vida e por isso, os conhecimentos adquiridos são 
levados para toda uma vida. 

Título: Seja o Herói de Sua História (Como reescrever 
sua história e mudar sua vida)

Autor (a): Eliana Barbosa e Richard Krevolin

Editora: Novo Século

ISBN: 9788576797265

Número de Páginas: 144

O livro Seja o Herói de sua História expõe acontecimen-
tos pessoais dos autores e algumas histórias fictícias que 
levam o leitor a uma profunda reflexão sobre como estão 
dirigindo sua vida e sobre a importância do autoconhe-
cimento. O protagonista desta história é o próprio leitor 
que busca soluções para os seus problemas, procurando 
construir uma história de alegrias e de sucessos, buscan-
do acima de tudo ser o herói de sua própria história.

Filme: O Sorriso de Mona Lisa

Direção: Mike Newell

Roteiro: Lawrence Konner, Mark Rosenthal

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Origem: Estados Unidos

Duração: 117 minutos

Tipo: Longa-metragem

Ano de Lançamento (EUA): 2003

O filme O Sorriso de Mona Lisa retrata a história de uma 
educadora recém-graduada que consegue emprego em 
um conceituado colégio, para lecionar aulas de História 
da Arte. Incomodada com o conservadorismo da socie-
dade e do próprio colégio em que trabalha, Katharine 

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

21

Vale a pena ASSISTIR

22
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decide lutar contra estas normas e acaba inspirando suas alunas a enfrentarem os desafios 
da vida e se tornarem protagonistas da sua história. Neste contexto, o filme ressalta a im-
portância de estimular a criatividade, de resgatar a autoestima em busca da autonomia, 
fatores estes que contribuem para que cada um seja o protagonista da sua própria história.

Identidade Jovem e Participação.21

Jéssica Nardo Vieira

Sandra Farto Botelho Trufem

[...] Compreender a geração jovem implica a busca pelo entendimento de identidades e classes so-
ciais diversas e de um universo multicultural. Esse período de transição da fase infantil para a vida 
adulta vem carregado de travessuras e travessias que marcam a vida do adolescente e que traz 
em si uma peculiaridade que o faz um ser dicotômico. Se por um lado é forte, corajoso, senhor de 
seu destino, por outro, é inconsequente, frágil e inseguro. Esse misto de poder e fragilidade inibe 
muitas vezes, ou até prejudica, a participação do jovem na vida social e no ambiente escolar. A 
atuação do jovem na escola, no trabalho, no lazer, em movimentos de diversas naturezas, contri-
bui para o desenvolvimento do senso de identidade, da autoestima, da autoconfiança, da busca 
dos ideais futuros e da cidadania. Mas numa fase conturbada, de inseguranças e incertezas, cabe 
a quem o amparo, a promoção de soluções que corroborem com esta travessia? Num primeiro 
momento, pensa-se que esta é função da família, mais precisamente dos pais, e em seguida, su-
gere-se que seja da escola a obrigação de formar e socializar o futuro adulto. 

O que parece certo pensar, é que o jovem não quer alguém que gerencie seu tempo, suas atitu-
des, sua vida, mas sim que se abram braços e caminhos que proporcionem a ele o protagonismo. 
O protagonismo juvenil diz respeito à atuação criativa, construtiva e solidária do jovem, junto a 
pessoas do mundo adulto, na solução de problemas na escola, comunidade e na vida social mais 
ampla. Com base no estudo do ponto de vista de alguns teóricos acerca desse tema, é possível 
observar que se torna indispensável refletir sobre as maneiras de cooperar com as gerações jo-
vens que passam por uma fase onde a cultura adquire forte caráter virtual, e muitos desses jovens 
encontram-se despreparados para as diversas consequências que essas mudanças acarretam.

Texto de Apoio ao Educador
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Anexo A - Minha Bagagem

Projeto de Vida
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Interesses do Clube

 

Meus Interesses

 

Anexo B - Eu e o Meu Clube

Projeto de Vida
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A gentileza, muitas vezes, não é prioridade no cotidiano das pessoas, pois dependendo do ritmo 
de vida e escolhas de nossa rotina, é difícil ser gentil. Muitas vezes somos hostis em casa, com 
nossa família e com os amigos. É comum as pessoas esperarem que as outras tomem a iniciativa 
ou deem o primeiro passo para praticar a gentileza. Porém, o que muitos não sabem é que, ser 
gentil – em primeiro lugar – é uma ação individual e que, após sua disseminação, torna-se coleti-
va. Hábitos gentis geram mais cordialidade, humanização, relacionamentos saudáveis, harmonia 
e são sempre despretensiosos. A gentileza é um conjunto de predicados e valores que se juntam 
e transformam nossas vidas. 

Ser gentil é estar conectado ao mundo através das pessoas e seus valores. Ser gentil com o pró-
ximo significa – desde atos simples a complexos – responder a cumprimentos, agradecer, sorrir, 
retribuir e ir além surpreendendo as pessoas com um copo de água, elogios, respeito e tolerância. 
Gentileza não é utopia. Gentileza é prática. (...)

Por Sr. Gentileza.22

AULA: É DIFÍCIL ABRIR MÃO DA GENTILEZA 
PORQUE ELA INSISTE EM VOLTAR: O PAPEL DE 
CADA UM NA CONSTRUÇÃO DA PAZ. 

23
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A gentileza, muitas vezes, não é prioridade no cotidiano das pessoas, pois dependendo do ritmo 
de vida e escolhas de nossa rotina, é difícil ser gentil. Muitas vezes somos hostis em casa, com 
nossa família e com os amigos. É comum as pessoas esperarem que as outras tomem a iniciativa 
ou deem o primeiro passo para praticar a gentileza. Porém, o que muitos não sabem é que, ser 
gentil – em primeiro lugar – é uma ação individual e que, após sua disseminação, torna-se coleti-
va. Hábitos gentis geram mais cordialidade, humanização, relacionamentos saudáveis, harmonia 
e são sempre despretensiosos. A gentileza é um conjunto de predicados e valores que se juntam 
e transformam nossas vidas. 

Ser gentil é estar conectado ao mundo através das pessoas e seus valores. Ser gentil com o pró-
ximo significa – desde atos simples a complexos – responder a cumprimentos, agradecer, sorrir, 
retribuir e ir além surpreendendo as pessoas com um copo de água, elogios, respeito e tolerância. 
Gentileza não é utopia. Gentileza é prática. (...)

Por Sr. Gentileza.22

AULA: É DIFÍCIL ABRIR MÃO DA GENTILEZA 
PORQUE ELA INSISTE EM VOLTAR: O PAPEL DE 
CADA UM NA CONSTRUÇÃO DA PAZ. 

23

A proposta desta aula é que os estudantes reconheçam os atributos da gentileza, como um con-
junto de predicados e valores individuais que se juntam e, somados, transformam vidas. Sendo 
fundamentais para a atuação protagonista. Valores como a fé, solidariedade, respeito, tolerância, 
confiança, amor próprio, saber ouvir e bom humor são fundamentais para a convivência social e 
promovem o desenvolvimento de atitudes socialmente sustentáveis e responsáveis, fundamen-
tais para a promoção de uma cultura de paz. Para tanto, os estudantes poderão criar ações que 
reflitam o desejo de construir um mundo mais gentil e pacífico, inspirados em protagonistas que 
andam por aí.

• Estimular a educação para a Paz;

• Colaborar para a autonomia dos Clubes fundamentado na solidariedade e na convi-
vência humanas pacíficas e gentis;

• Refletir sobre o potencial de transformação de cada indivíduo.

• Lápis e borracha para todos;

• TV e DVD ou computador com acesso à Internet;

• Cópia do Anexo A – 1 cartaz para todo o grupo;

• Vídeo “Doe a um desconhecido”;

• Vídeo “Direitos Humanos para crianças”. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa Inicial. Conversa inicial trazendo a relação entre 
gentileza e a cultura de paz. 5 minutos

Atividade: Um indivíduo 
segurando uma escada.

Assistir ao vídeo do Palhaço Trevolino e 
falar sobre as reações provocadas sobre o 
seu gesto gentil.

Agrupar os Clubes e criar propostas de 
ações que possam trazer o tema da gentile-
za e paz para a escola.

40 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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Atividade: A Escada.
Roda de conversa sobre o conceito de paz e 
a hierarquia que leva à paz desde a esfera in-
dividual até a coletiva, do local para o global.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

               

Esse momento tem como propósito a introdução do tema do estudo, a partir da discussão sobre 
a relação entre gentileza e cultura de paz. A conversa pode ser impulsionada pela proposição de 
Marcel Proust “é difícil abrir mão da gentileza porque ela insiste em voltar”.  Em uma roda de con-
versa esta frase, pode ser apresentada aos estudantes, estimulando-os a falar a buscar sentidos 
da mesma. A proposta vem como um aquecimento na intenção de focar os objetivos da aula.

 

• Refletir sobre o conceito de gentileza e cultura de paz.

• Reconhecer atitudes protagonistas da gentileza capazes de criar uma cultura de paz.

• Propor ações que disseminem a cultura de paz nos clubes e na escola.

1º Momento 

É muito comum, ao se tratar de gentileza, ouvir as pessoas se queixarem que se sentem bobos 
quando são gentis e que não ganham nada em troca. No entanto, quando somos gentis, abrimos 
portas para o mundo de forma que o “peso” que carregamos fique mais leve. Esse conceito de 
gentileza abrange uma série de atitudes e ações que nos remetem a reflexão sobre o que podemos 
melhorar dentro e fora do nosso “quadrado”, e isso vale para todas as dimensões da nossa vida. 

A atividade “Um indivíduo na escada” pretende apresentar para os estudantes um protagonista 
que não abre mão de ser gentil e caminha pelo Brasil distribuindo flores em um gesto de genti-
leza. O vídeo “Doe a um desconhecido”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watntisch?-
v=ELdPAILW1Wo> apresenta o projeto pessoal do Palhaço Trevolino e deverá ser apresentado 
aos estudantes. 

Atividade: Conversa inicial

Atividade: Um indivíduo segurando uma escada

Objetivos

Desenvolvimento
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Após assistirem ao vídeo, os estudantes devem ser estimulados a conversar sobre as diferentes 
reações das pessoas que são surpreendidas diante do ato de gentileza: a rejeição, a aceitação e a 
multiplicação. Em seguida, dialogarão acerca de suas experiências com atitudes gentis.

É importante promover um ambiente de escuta em que os julgamentos sejam aceitos no sentido 
de abrir-se ao conflito que é comum de haver em uma sociedade de consumo, em que as trocas 
parecem ser sempre visíveis e imediatas, geralmente, materializadas em bens e dinheiro. Talvez 
seja importante investigar junto aos estudantes atitudes de pessoas gentis que eles conheçam ou 
que tenham ouvido falar, bem como por gestos gentis que tenham surgido no desafio de constru-
ção dos Clubes de Protagonismo.

2º Momento 

Após assistirem ao filme e discutirem o tema, serão agrupados conforme seus Clubes para que 
elaborem uma proposta de ação que reflita práticas de gentileza e promotoras de paz na escola 
ou na comunidade em que vivem. Os estudantes devem ser estimulados a criarem uma ação sim-
ples e que possam ser executadas entre uma aula e outra, para compartilharem suas impressões, 
dificuldades e estímulos recebidos durante a atividade.

        

• Perceber a ligação entre atos individuais e atos coletivos, fundamentados numa cultura 
de paz;

• Criar um sentido de responsabilidade dos Clubes pela paz no mundo.

Na aula anterior, os estudantes puderam assistir a experiência do Palhaço Trevolino e promo-
veram uma ação em seus Clubes, que refletiram uma atitude de gentileza semeando a respon-
sabilidade social dos Clubes de Protagonismo. É interessante iniciar o estudo com uma roda de 
conversa para os estudantes relatarem sãs experiências das ações realizadas e possam observar 
quais as impressões, dificuldades, estímulos e conclusões. Em seguida, a proposta é apresentar 
aos estudantes a atividade “A escada”, que tem a intenção de ampliar a compreensão e discus-
são acerca do poder que surge nas ações individuais como as ações do Trevolino e as ações dos 
Clubes. Dessa forma, esta aula pretende levá-los a refletir sobre hierarquia da paz, percebendo 
a ligação entre os atos individuais e os coletivos como uma ponte para a responsabilidade social, 
ampliando as competências sociais dos estudantes, no interior dos Clubes. 

Sendo assim, a atividade deve ser iniciada com os estudantes sentados em círculo. Após a intro-
dução da temática da aula e exposição dos objetivos, a atenção deve se voltar para o cartaz “A 
Escada da Paz”. 

Atividade: A escada

Objetivos

Desenvolvimento
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1. Os estudantes deverão observar o desenho (Anexo A) com foco na base da escada, 
tendo como guia a seguinte proposição: “A escada representa a paz no mundo e o que 
devemos fazer para chegar lá. Imagine que cada um de vocês é uma pessoa segurando 
esta escada.” E em seguida: “O que aconteceria se você soltasse a escada?” 

 E segue: “O mesmo acontece com a paz. Todas as pessoas têm que sentir responsabili-
dade por um mundo em paz. O indivíduo é a base para um mundo em paz. Na base da 
escada você pode promover a paz em muitos níveis diferentes: dentro de você mesmo; 
com os outros; com a comunidade; no estado, no país e no mundo.”

2. Observando o degrau seguinte da escada, o nível “Você e Eu”, deverão responder: “O 
que você pode fazer para promover a paz”, e discutir essa ideia.

3. Observarão o próximo degrau da escada, “Nós”, com a seguinte orientação: “Este 
degrau significa que você como indivíduo pode ser muito importante nos pequenos 
grupos”. Deverão responder: “Quais são alguns desses grupos (clubes) de que vocês 
fazem parte?”, “O que você pode fazer para promover a paz?”. Importante que os 
estudantes relacionem os conceitos do cartaz com o modo como interagem em pe-
quenos grupos e conversem sobre a colaboração e aceitação neste nível.

4. Nos próximos degraus da escada: “Comunidade, estado e país” deverão perceber que 
têm uma contribuição a dar em cada um destes níveis e que já fizeram isso por meio 
de algumas atividades em outras aulas, bem como nas ações realizadas neste estudo. 
A discussão será aberta para que respondam: “De que maneira vocês podem assumir 
a responsabilidade de participar nos trabalhos de sua comunidade, estado e país?”. 
Esta é uma boa oportunidade para destacar atividades como escrever cartas, votar, 
interessar-se pelas notícias de jornal e TV, envolver-se com os problemas enfrentados 
por sua comunidade.

5. Assistir ao vídeo Direitos Humanos para Crianças (https://www.youtube.com/watch?-
v=j33hoi_Cn7Y). Ao final deve ser feita a proposição “Ser um agente da paz significa 
exercer seus direitos. Dessa forma estamos assumindo nossa responsabilidade e con-
tribuindo para o mundo à nossa volta”. Em conversa, os estudantes devem observar 
a relação entre essa proposição e ao vídeo que acabaram de assistir, destacando as 
diferentes culturas presentes em meio à sociedade que vivemos, os problemas que 
cada um enfrenta e a forma que cada um encontra para ajudar sua comunidade.

6. No topo da escada: “Nosso continente e nosso mundo”, deverão definir o termo “ci-
dadão do mundo” como alguém que faz parte da família humana. “Ser cidadão do 
mundo significa ser um cidadão do planeta Terra. E todos podemos ser. Estamos inter-
ligados. Todos nós participamos da Terra. Por meio da habilidade de nos comunicar 
uns com os outros, podemos ficar em contato com pessoas de todo o mundo”. 

7. Responder às questões: “Quais são algumas das formas de comunicação que temos 
para nos ligar com o mundo inteiro?” (algumas respostas possíveis TV, rádio, compu-
tadores, telefone, comunicação via satélite, correio, viagens aéreas); “É possível trocar 
informações e até mesmo resolver problemas através de esforços conjuntos. Quais 
são alguns dos problemas mundiais nos quais poderíamos trabalhar juntos?” (algumas 
respostas: fome, guerra, pobreza, falta de habitação, doenças, poluição, criminalida-
de, analfabetismo); Abra a discussão.
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Ao concluir a aula, os estudantes devem reiterar que cada nível da hierarquia, ou “Escada da Paz”, 
depende daquele que o precede e que o indivíduo está na base de sustentação, podendo criar 
instrumentos que possibilitam relacionar os problemas e de maneira coletiva criar soluções, mas 
sem esquecer que o primeiro ato deve vir de cada um de nós, em nossos Clubes, comunidades e 
Projetos de Vida.

Atividade adaptada do livro A paz também se aprende.23 

Na avaliação é importante observar se os estudantes são capazes de pensar em ações para transfor-
mar o mundo em um lugar melhor, abarcando problemas reais que enfrentam em seus cotidianos. 
Também é importante avaliar se são capazes de gerar meios para a efetivação dessas ações, em 
que a generosidade, a solidariedade, a gentileza e a paz  são agregadas como valores importantes. 

Livro: Guerra dentro da gente

Autor: Paulo Leminski

Idioma: Português

Editora: Scipione

Ano: 2006

Baita é um menino pobre, filho de lenhadores. Um dia ele 
encontra um velho, que se oferece para ensinar-lhe a arte da 
guerra. Entusiasmado e sem saber o que o aguarda, o meni-
no resolve acompanhá-lo em uma viagem, que o ajudará a 
compreender melhor a vida e descobrir o que há no coração 
do homem.24

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

2
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Filme: A Corrente do Bem.

Apenas imagine. Você faz um favor que realmente aju-
da alguém e diz para ele ou ela não pagar de volta, mas 
passar adiante para três pessoas que, em troca, devem 
pagar para mais três - e sem parar em uma abundância 
global de generosidade e decência. Impossível? O estu-
dante ginasial Trevor McKinney não aceita isso. Haley 
Joel Osment interpreta Trevor, que inicia uma reação 
em cadeia de bondade para o seu projeto de Estudos 
Socias nessa doce e grandiosa história dirigida por Mimi 
Leder (Impacto Profundo), baseada na obra de Catheri-
ne Ryan Hyde e também estrelando os vencedores do 
Oscar® Kevin Spacey e Helen Hunt.25

Ser Generoso.26

“A generosidade - o amor - é o fundamento de toda socialização porque abre um espaço para o 
outro ser aceito como ele é. E, a partir daí, podermos desfrutar sua companhia na criação do mun-
do comum, que é o social”.

Humberto Maturana

Todos os dias nos beneficiamos de milhares de atos generosos e nem percebemos! Alimentos com 
maior valor nutritivo, roupas mais adequadas ao nosso clima, novos medicamentos para aliviar a 
dor ou erradicar uma doença, casas feitas com materiais mais baratos e ecologicamente susten-
táveis... Isso acontece porque, todos os dias, centenas de fundações sem fins lucrativos oferecem 
seus recursos econômicos para incentivar a pesquisa e fazer descobertas cujo propósito é melho-
rar a vida das pessoas. A generosidade está presente mesmo nas coisas menos imediatas para a 
sobrevivência humana. Nos museus de arte, por exemplo, grande parte das obras, que estão lá 
para enriquecer nosso senso estético e cultural, vem de doações particulares. Famílias que têm 
o privilégio de possuir objetos valiosos abrem mão deles por entender que são demasiado pre-
ciosos para decorar apenas uma residência, onde seriam apreciados por poucas pessoas. Apesar 
desse “anonimato” característico de muitas ações generosas (quem ajuda não conhece o ajudado; 
quem recebe ajuda não sabe quem ajudou), felizmente, a generosidade, em si, está cada vez mais 
“visível”. Basta ligar a TV para conferir: a cada pouco pipoca uma campanha de solidariedade e 
os noticiários mostram variados programas de trabalho voluntário. Adultos, jovens e crianças de 
todas as classes sociais, raças e crenças estão dedicando seu tempo e seu talento a ações comu-
nitárias, populações menos favorecidas, doentes internados em hospitais, instituições que aten-
dem crianças necessitadas de cuidados especiais, programas de reforço escolar e alfabetização 

Vale a pena ASSISTIR

24

Texto de Apoio ao Educador
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eletrônica... Enfim, estão participando de propostas que abrem caminho para uma sociedade 
mais democrática, cujos recursos e conquistas possam ser usufruídos por todos. A generosidade 
não é um direito, tampouco um dever. Não é regida por leis. É fruto da nobreza de caráter, uma 
virtude que nos faz sentir parte de algo maior que nós mesmos, que nossa família ou que nosso 
país. Ela nos humaniza e nos mostra que, no essencial, somos todos iguais: evitamos sofrer; bus-
camos felicidade, paz, justiça, realização; desejamos ser queridos e respeitados. Ninguém, em são 
juízo, fica indiferente ante as inundações na Ásia ou a miséria na África. Nos sentimos irmanados 
com esses povos, embora tão distantes, e sentimos vontade de fazer algo. Não importa a forma 
da contribuição — alimentos, conhecimentos, dinheiro, tempo, conforto espiritual. Só o fato de 
participar da reparação já renova nossas forças e fortalece àqueles que auxiliamos. Entretanto, 
a generosidade não se expressa apenas nos momentos de aflição. Na semana passada, uma co-
lega de trabalho fez aniversário e nossa turma deu a ela uma caixa de bombons. Contente com a 
surpresa, ela abriu a caixa, pegou um e ofereceu o restante para nós, dizendo que eles eram mais 
gostosos quando compartilhados. Foi um gesto e tanto! Todos ficamos duplamente felizes: pela 
felicidade que proporcionamos a ela lembrando de seu aniversário e pela atitude generosa com 
que nos retribuiu. Uma das características mais evidentes da generosidade é essa naturalidade 
que dispensa qualquer tipo de recompensa, que se satisfaz em si mesma. Outra é a liberdade: 
ninguém é obrigado a ser desprendido nem a estar disponível para os outros. Mas todos gosta-
ríamos de ter essas atitudes porque inspiram confiança e criam uma atmosfera amigável à nossa 
volta. Isto nos leva a pensar que a generosidade também é contagiante. Envolve a quem dá e a 
quem recebe, eleva a autoestima de ambos. Do lado oposto, a avareza e o egoísmo causam dis-
tanciamento e desconforto. Os egoístas só pensam em seus próprios interesses; imaginam que 
o mundo foi criado para satisfazê-los e as pessoas, para servi-los. São incapazes de perceber as 
aspirações dos outros — “as suas são mais urgentes e importantes”. É como se estivessem ofus-
cados pelo brilho de si próprios, impedidos de enxergar os outros e, consequentemente, de criar 
vínculos afetivos sinceros e duradouros. Quem tem atitudes gananciosas machuca os que estão 
a seu lado e termina sozinho. Às vezes, somos egoístas e só vamos nos dar conta disso depois de 
ver o estrago causado, a pessoa querida magoada, a situação difícil de remediar. Se não ficarmos 
atentos, acabaremos incorporando esse comportamento que prejudica quem está à nossa volta e 
a nós mesmos! Para mudar esse quadro, é preciso ser forte. É necessário encarar a questão com 
honestidade e resistir à tentação de encontrar desculpas para manter esse hábito. Ninguém está 
condenado a repetir os erros. Podemos nos reeducar continuamente, se estivermos abertos aos 
outros e à realidade. E não faltam referências de generosidade e altruísmo para nos inspirar e 
encorajar. Irmã Dulce e Betinho, por exemplo, são excelentes modelos. Ler seus livros e acompa-
nhar as obras que eles fundaram e que beneficiam milhares de pessoas, inclusive a nós mesmos, 
é uma boa forma de começar a compreender o potencial da generosidade. Não há tantas irmãs 
Dulces nem tantos Betinhos espalhados pelo mundo. Mas também nós não precisamos ser igual 
a eles. Apenas tomar suas obras como base para pensar: “E eu, o que poderia fazer? O que tenho 
a oferecer?” Você pode até não ter reparado. Mas seguramente tem uma palavra de estímulo, 
um gesto amigo, um livro que pode ser útil a outra pessoa. E seguramente tem alguém por perto 
precisando dessa força. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar; ninguém é tão rico que 
possa dispensar um sorriso amistoso.
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Anexo A - A Escada da Paz (CARTAZ)

25

Na escola, o desenvolvimento da capacidade empreendedora dos estudantes deve levá-los a im-
primirem ações em atividades humanas na busca do desenvolvimento individual, social e econô-
mico sustentável. Significa ser capaz de assumir riscos na realização daquilo que empreende. Bem 
como, ter a capacidade de se projetar no futuro identificando oportunidades a partir da valoriza-
ção do próprio talento e aquilo que sabe fazer.

A educação empreendedora, assim como o protagonismo, cria condições para os estudantes as-
sumirem atitudes responsáveis, em distintos âmbitos da vida. 

Desta forma, esta aula é um estímulo ao empreendedorismo e ao protagonismo, considerando 
como ponto principal a base de experiência e conhecimento dos estudantes.

AULA: DE PROTAGONISTAS A EMPREENDEDORES 
SOCIAIS: QUANDO TAMANHO NÃO É DOCUMENTO! 
MERCADO: O QUE EU POSSO OFERECER A QUEM 
PRECISA DAQUILO QUE EU SEI FAZER? 

26
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• Conhecer algumas referências de empreendedores sociais na sociedade e as diferen-
tes formas de atuação empreendedora.

• Estimular o desenvolvimento do empreendedorismo social vinculados a valores fun-
damentais para a transformação social.

• TV e DVD;

• Longa Metragem “Quem se importa”. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ectMAT9L5mU>.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Conversa Inicial. Conversa inicial trazendo a relação entre 
protagonismo e empreendedorismo social. 5 minutos

Atividade: Eu me sinto vivo 
quando...

Visualização de algumas partes do Vídeo: 
“Quem se importa”.

Reflexão sobre histórias inspiradoras de 
empreendedorismo social. Definição de 
algumas ações empreendedoras a partir da 
experiência dos Clubes.

35 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

                

Esse momento tem como propósito a introdução do tema do estudo: a relação entre o protago-
nismo e o empreendedorismo social. O educador pode falar da história do jovem Otávio Junior, 
criador do projeto Ler é 10, Leia Favela, presente na primeira aula deste curso - “Protagonismo: 
pra começo de conversa”. Esta história serve para ilustrar a estreita relação entre o protagonismo 
e o empreendedorismo social. No caso de Otávio, seu gosto pelos livros foi crescendo de tal forma 
que surgiu nele a necessidade de compartilhar esse gosto; quando percebeu que sua comunidade 
não oferecia estrutura que assegurasse esse direito, empreendeu um projeto de leitura que cres-
ceu e ganhou reconhecimento. Essa conversa inicial vem como um aquecimento na intenção de 
focar os objetivos da aula.

• Conhecer algumas referências de empreendedores sociais na sociedade e as diferentes 
formas de atuação empreendedora.

• Estimular o desenvolvimento do empreendedorismo social vinculados a valores fun-
damentais para a transformação social.

Nesta atividade os estudantes vão ter a oportunidade de conhecer as condições que levam muitas 
pessoas ao redor do planeta a criar projetos para modificar a realidade em que vivem, estabele-
cendo assim, relações entre Protagonismo e Empreendorismo Social.

Num primeiro momento os estudantes devem assistir ao filme “Quem se importa”, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ectMAT9L5mU>. Como o vídeo tem um tempo de duração 
de 93 minutos, o educador deve selecionar previamente as partes que acha mais importante para 
o trabalho com a turma. O filme pode inspirar os estudantes a partir da consciência de seu próprio 
poder de intervenção no mundo, sobre a capacidade de influírem positivamente em realidades 
sociais, ambientais, econômicas e até mesmo, políticas. 

Com ajuda do educador os estudantes devem escrever em seus cadernos o que pode movê-los 
no desenvolvimento de ações ou projetos sociais transformadores. O que exige pensar no mundo 
que querem ter por meio do reconhecimento dos seus sonhos e Projetos de Vida. Esse exercício 
propõe um diálogo prazeroso entre os integrantes de cada clube.  

Conversa inicial

Atividade: Eu me sinto vivo quando...

Objetivos

Desenvolvimento
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Para estimular a percepção dos estudantes é necessário que seja retomada partes do vídeo 
“Quem se importa”, como a história do menino de 9 anos que levantou fundos para levar água 
para uma vila africana. Assim como, explorar as diferentes formas de atuação e realidades de 
um empreendedor social, suas atitudes e características empreendedoras. É importante que eles 
percebam que existem vários tipos de empreendedores sociais e que todos têm algo em comum: 
Sonharam com algo bom para si e para as pessoas, mantiveram o foco nos seus ideais, planejaram 
e executaram o que queriam. Lembrar de destacar a presença de alguns valores, como entusias-
mo, perseverança, resolutividade, curiosidade e otimismo. 

Antes de pensar nas possibilidades de intervenção social dos estudantes, é necessário que o edu-
cador trabalhe com a retomada das aulas sobre interesses e os talentos dos estudantes, para que 
eles possam ir estabelecendo relações com aquilo que aprenderam nos clubes e o que gostariam 
de colocar a serviço das pessoas. 

As habilidades exercitadas no clube juvenil e nas relações escolares facilitaram os trabalhos coo-
perativos entre colegas, tornando os estudantes aptos a gerar capital social. O termo pode pare-
cer complexo, mas se refere basicamente às riquezas sociais que não são monetárias nem mate-
riais, mas que são indispensáveis para uma vida digna em sociedade, baseada em direitos iguais, 
senso comunitário, confiança, respeito, cooperação, etc. Ao final, cada grupo deve sintetizar suas 
ideias para socializá-las com a turma. 

Para Saber Mais

“QUEM SE IMPORTA” é um longa-metragem de 93 minutos e foi filmado em 7 países diferentes: 
Brasil, Peru, USA, Canadá, Tanzânia, Suiça e Alemanha. Um total de 20 locações em apenas 40 
dias, com todas as dificuldades de união das agendas dos nossos entrevistados. O filme também 
conta com várias animações, além das cenas gravadas em três idiomas diferentes (Português, 
Inglês e Espanhol). Narração de Rodrigo Santoro. Direção de Mara Mourão e produção de Mamo 
filmes e Grifa filmes.

Para Casa

Pesquise em ambiente web (e principalmente nas redes sociais, como Facebook, Instagram ou 
Twitter) e identifique um empreendimento social atuando em seu estado que utilize o universo 
virtual para comunicação e para divulgação de suas atividades. Descreva o tipo de atividade, as 
questões socioambientais envolvidas nela, e como funciona a geração de renda deste empreendi-
mento. Acrescente sua opinião sobre a importância social do empreendimento.

Observe se os estudantes compreendem a relação entre o protagonismo juvenil e o empreende-
dorismo social, de forma que perceber como podem colocar em prática o que aprenderam para o 
benefício da sociedade a que pertencem. A participação na Roda de Conversa é fundamental para 
se observar a motivação no desenvolvimento de Projetos sociais. 

Avaliação
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O que é ser um empreendedor?27

Por Jéssica Ferreira Rohden

Vamos começar o texto de hoje com uma breve reflexão. Olhe para si mesmo e responda o que é, 
para você, um empreendedor. O que esta palavra lhe traz a cabeça? Você poderia dar um exemplo 
de empreendedor? Vamos dar uma pausa para pensar nisso... pronto?

A Harvard Business School define empreendedorismo como “a busca incansável por oportunida-
des, independente dos recursos disponíveis; (...) o empreendedorismo é um processo por meio do 
qual as pessoas perseguem oportunidades, usam recursos e iniciam mudanças para criar valor”.

Veja bem, a ideia é muito simples. O empreendedor é aquela pessoa atenta, que vê um problema 
ou dificuldade com um olhar diferente: o de uma oportunidade, uma chance de fazer algo dife-
rente. Isto independe dos recursos que estão disponíveis, e a solução gerada traz um valor. Veja 
bem, o termo valor pode ser relativo a características tangíveis, como dinheiro e bens materiais, 
ou intangíveis, como o valor sentimental, cultural ou artístico. 

Assim, empreender pode ser colocar em prática todas aquelas ideias geniais, pequenas ou gran-
des, que lhe ocorrem frente aos problemas do dia a dia. Parece fácil, não? Para aqueles que se 
perguntam se isso é tão simples assim, podemos fazer outras perguntas: fazer trabalho voluntário 
é fácil? Praticar uma religião é fácil? Manter contato com amigos e familiares distantes é fácil? 
Para algumas pessoas estas questões sequer já passaram por suas cabeças. Para outros, um dile-
ma constante. A questão é que, assim como trabalhar por uma causa sem ganho material, manter 
uma relação boa com pessoas que estão longe ou seguir à risca uma religião ou filosofia de vida, 
ser empreendedor é um estilo de vida. Algumas pessoas são empreendedoras natas, transfor-
mam detalhes simples todos os dias. Para outras, como eu, por exemplo, isso exige constante 
reflexão e muito, muito autoconhecimento. 

Ser empreendedor é fazer acontecer, mesmo que seja algo aparentemente simples. E o melhor 
disso é que há várias esferas de nossas vidas em que podemos empreender. Por exemplo, você 
pode empreender em sua vida pessoal, fazendo aquela tão sonhada viagem que é adiada todo 
ano por pura procrastinação. Você pode empreender na sua casa, reformando com sua criativi-
dade algum móvel cuja aparência não lhe agrade mais; ou ainda no trabalho, mesmo sendo um 
funcionário público, criando um ambiente amistoso e criativo, ou dando alguma sugestão de me-
lhoria para processos simples, mas dispendiosos. 

São pequenas ações, dia após dia, que vão transformando o ambiente de trabalho, familiar e até 
o relacionamento com as pessoas. E antes que você diga “sou conservador demais”, quero que 
saiba que qualquer um pode ser um empreendedor, pois cada pessoa tem um perfil diferente, 
não há uma regra a ser seguida. Basta querer. Há vários exemplos disso. Temos a jovem sonha-
dora Bel Pesce; o resiliente que acreditava ter perdido tudo, Lars Grael; o jovem que acredita em 
meritocracia, André Esteves; e aquele com a carreira já estabelecida que mudou radicalmente de 
vida para fazer o que ama, Gustavo Reis. Todas estas pessoas têm algo em comum. Viram uma 
oportunidade em suas vidas, acreditaram nela, usaram seus recursos da melhor forma possível e 
conseguiriam chegar aonde queriam, levando muitos tombos. Isto é empreender.

É claro que não podemos acreditar e insistir em um erro. É por isto que devemos sempre buscar 
conhecer a nós mesmos e aprender coisas novas sempre, buscando reinventar nossas ideias e 
sonhos. (...)

Texto de Apoio ao Educador
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Livro: Procuram-se super heróis: multiplique seus poderes 
e desenvolva habilidades, de Bel Pesce, Ed. Leya.

O nosso dia a dia é feito de um passo atrás do outro. Mas 
o que poucos de nós sabemos é que, na verdade, também 
podemos voar. Pois é: somos super-heróis.

Seja porque damos exemplos de vida todos os dias, seja por-
que aconselhamos, escutamos, conversamos ou simples-
mente, temos coragem de mudar as coisas para melhor.

Desenvolver superpoderes é uma forma de entendermos os 
outros e descobrirmos mais sobre nós mesmos. Falante, di-
vertida e empreendedora, Bel Pesce nos ensina como usar 
a varinha de condão que todos nós temos para transformar 
nossa vida, trabalho e relações.28

Livro: Manual para Sonhadores. TRUTMANN, Nathalie. Edi-
tora Leya, Brasil, 2013, 1ª edição.

Lembra do seu sonho quando acorda? Ou fica com uma vaga 
lembrança? Nesse livro, Nathalie Trutmann ensina que inde-
pendentemente da idade ou do momento em que estamos 
na vida, devemos sonhar de olhos abertos e correr atrás do 
que nos faz felizes. As histórias de Nathalie ajuda jovens em-
preendedores a encontrar em seus sonhos a vocação que 
vai gerir seus futuros e relembra aos adultos que a arte de 
sonhar pode despertar suas vidas. No manual, a autora vai 
desenhando uma espécie de mapa para que o leitor trace o 
seu e encontre por conta própria os caminhos de sua reali-
zação. E mostra que a busca pelo tão sonhado sucesso pode 
caminhar de mãos dadas com um grande investimento, que 

é mais rentável quando permanecemos fieis aos próprios sonhos.

Lembro que muitas vezes eu olhava para o meu currículo e pensava: “Se ao menos soubes-
sem o caos que existiu por trás desses logros…” Porque na superfície tudo parecia indicar 
que eu era de fato uma “jovem potência” para as empresas – tinha estudado nos lugares 
certos e trabalhado nos lugares mais certos ainda. Com vinte e poucos anos tinha toda uma 
carreira pela frente. Mas, por trás de cada linha desse currículo, tinha uma história cheia de 
tropeços, dúvidas e erros que revelaria uma pessoa completamente diferente daquela que 
aparecia no papel.

A própria Tina Seelig fala no seu livro What I wish I knewwhen I was 20 [O que eu gostaria de 
ter sabido quando tinha 20 anos] sobre um exercício que ela faz com seus alunos, no qual ela 
pede para eles reescreverem seus currículos, mas, em vez de listar os êxitos e sucessos, eles 
precisam relacionar todos os erros que cometeram.

É interessante que todos temos vergonha de errar e tentamos esconder os nossos tropeços, 
evitando cometer mais deles ao incorporar manias de perfeição – alguns viram ultra organi-

Na Estante

Vale a pena LER

27

28
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zados, outros, ultra esportistas, outros, obcecados com a comida ou com a beleza, e outros, 
ainda, adotam até algumas manias bizarras como lavar as mãos e escovar os dentes mais de 
vinte vezes por dia – a única garantia que temos é que vamos continuar errando, não impor-
ta que nova compulsão tenhamos adotado.

Profissionais ou pessoais, os meus erros sempre me fizeram sentir vergonha e vontade de me 
esconder do mundo.

Eu já cometi tantos erros e tropeços que mal consigo me lembrar de todos. Teve a vez em 
que beijei o namorado da minha amiga na frente dela, e continuei beijando-o enquanto os 
olhos dela iam ficando maiores (a única desculpa é que tinha bebido algumas cervejinhas a 
mais). Teve a vez em que comecei a chorar na frente de um chefe, mas chorando rios, sem 
conseguir me controlar e tendo que usar a manga da minha blusa para limpar a nariz. Teve 
a vez em que trabalhava em uma agência de publicidade e critiquei na frente do cliente o 
trabalho que o nosso departamento criativo tinha feito. Teve a vez em que perdi minha bolsa 
com todos os recibos da minha viagem de trabalho e fiquei que nem louca procurando-a por 
todos os lados. Teve a vez em que contratei uma funcionária sem verificar suas referências, e 
logo paguei muito caro pela minha irresponsabilidade. Teve a vez em que vomitei e chorei no 
casamento de uma das minhas melhores amigas, e a vez em que quebrei a câmera preferida 
do meu marido. Teve a vez em que comi toda a cobertura do bolo, e a vez em que comi todos 
os chocolates de minha colega de quarto.

Profissionais ou pessoais, os meus erros sempre me fizeram sentir vergonha e vontade de me 
esconder do mundo. Para mim eram coisas terríveis que eu precisava evitar, e que me lem-
bravam de que tinha que aumentar e aprimorar minha vigilância sobre mim mesma, porque 
eu era um desastre ou tinha algo de anormal e precisava ser melhor, me esforçar muito para 
ser perfeita... Olhando para trás, meus erros parecem muito insignificantes, e me pergunto 
por que me cobrei tanto, por que sofri de tal maneira por causa deles. Se eu pudesse voltar 
no tempo e fazer tudo outra vez, não teria levado tão a sério meus deslizes ou os dos outros, 
e teria curtido mais todos eles.

“Falhar é uma das maiores artes no mundo.” – C. KETTERING

Trecho do livro “Manual para jovens sonhadores – Algumas verdades que você sempre quis 
ouvir”. Por Nahalie Trutmann. 

Kirikou e a Feiticeira.

Direção: Michel Ocelot

Roteiro: Michel Ocelot

Gênero: Animação

Origem: França

Duração: 74 min.

Tipo: Longa-metragem

Ano de lançamento: 1999

Vale a pena ASSISTIR

3
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O filme, que retrata uma lenda africana, traz a trajetória de um menininho, que já falava 
dentro da barriga da mãe, nasce sozinho e já que fala e nasce só, logo toma banho sem 
precisar de ajuda. Ele tem uma missão: livrar sua aldeia dos feitiços de Karabá, uma feiti-
ceira que escravizou os homens, deixando apenas os velhos, os inválidos, as crianças e as 
mulheres. Kiriku se torna um protagonista desde muito jovem e empreende importantes 
transformações em sua sociedade, mudando para sempre o rumo da história.
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Anexo A - Eu me sinto vivo quando...

Características do mundo que eu quero criar:

Aproveite o espaço e use sua criatividade para desenhar o mundo que te faz vivo (lembre-se 
das características que elencou no quadro anterior).
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Texto 1: Bel Pesce29

“Se você realmente sonha em empreender, a sua idade não importa. O que importa é ser extre-
mamente apaixonado por solucionar problemas e melhorar as vidas das pessoas, e estar disposto 
a trabalhar arduamente para fazer as coisas acontecerem.”

Texto 2: Biel Baum30

DESCONSTRUINDO O OLHAR, CONSTRUINDO SONHOS

Quantos adultos você conhece que realizaram seu sonho da mais tenra infância? Eu não conheço 
nenhum. Ainda. Mas suspeito que Biel Baum se tornará, em breve, uma pessoa que cresceu de 
tamanho sem encolher de sonhos. Quando tinha apenas oito anos, o garoto descobriu sua missão 
na vida: salvar crianças. Seu interesse nato pela cozinha o fez perceber que, se ele se tornasse 
um grande chef, como seu ídolo, o inglês Jamie Oliver, ele poderia fazer isso levando alimentação 
saudável para os pequenos. Uma guerra considerável contra a cultura massiva dos industrializa-
dos, envenenados, modificados, que mata milhões de crianças todos os anos. Porém, o pequeno 
grande sonhador tem a sua estratégia. Como disse em sua apresentação para o TEDX Canpos: “Eu 
não posso competir com as gigantes fast food, mas eu posso entrar em cada casa com televisão e 
internet e mandar as famílias já para a cozinha.”

É o que tem feito desde então. Aos 12 anos, o cozinheiro mirim é criador e apresentador de di-
versos programas de TV sobre alimentação saudável para crianças, como seu pioneiro “Arte na 
Cozinha”, dá palestras pelo país tratando do tema e ainda promove empreendimentos sociais no 
Brasil e no mundo. Para Biel Baum, o céu não é o limite. O jovem ainda aspira criar a primeira rede 
de lanchonetes onde as crianças e jovens possam fazer seus próprios lanches apenas com ingre-
dientes orgânicos. Alguma dúvida que irá conseguir realizar mais esta empreitada?

Texto 3: André Gravatá31

“Na época em que embarquei na ideia de realizar essa jornada ao redor do mundo, no início de 
janeiro de 2012, estava organizando um projeto em escolas públicas que mobilizava alunos na 
criação de vídeos com temas propostos por eles mesmos. Um projeto que me impactou bastante 
– uma das turmas de alunos participantes, de uma escola de periferia, não só criou um vídeo en-
cantador sobre o tema da sexualidade como também organizou uma sessão de cinema na escola, 
com direito à pipoca feita pelas merendeiras e sacos pretos de lixo nas janelas para tampar a luz. 
Esses alunos me lembraram da minha época em escolas públicas – passei por seis instituições 
diferente ao longo da vida. Não percebia que a precariedade que encontrava na escola podia ser 
transformada com minha ação – não me dava conta de que eu podia, por exemplo, dialogar com 
o professor que dizia para mim e meus amigos: “No futuro ainda vou ver vocês estampando as 
páginas policiais!”. Na minha época de estudante, não percebia o potencial positivo da educação 
ainda inexplorado na minha realidade local, mas sentia, em contraponto, que algo está errado 
quando você passa a frequentar todos os dias um lugar aonde você não gostaria de ir nem uma 
única vez. Enfim, foi com essa bagagem toda que eu entrei na jornada pelas escolas. Visitei espa-
ços de aprendizagem em seis países diferentes, incluindo o Brasil, e voltei com a certeza de que 

Anexo B - Esticadores de Horizontes
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agora também sou educador; e o sonho de no futuro criar um espaço de aprendizagem que repre-
sente um encontro significativo entre educação e arte, que ofereça experiências para estimular as 
pessoas a cavar espaços férteis nelas mesmas e no mundo, veredas pelas quais possam passar e 
atualizar sua forma de ver a realidade. 

André Gravatá, esticador de horizonte, ajudou a criar o Coletivo Educ-Ação – co-autor do livro 
Volta ao mundo em 13 escolas.
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[...] O capital social está voltado para a capacidade das pessoas confiarem umas nas outras geran-
do, assim, atos de cooperação, solidariedade, partilha, visando ao bem comum, pois, se o todo 
ganhar o individual também será beneficiado. Destaque também para, neste tipo de capital, a 
participação social ocorrer em forma de grupo, que pode se dar através de associações, coope-
rativas, dentre outros, onde os interesses individuais devem estar subordinados aos interesses 
coletivos. A participação desta natureza acaba por desenvolver, nos indivíduos, o respeito pelo 
próximo, a tolerância e o espírito de colaboração.32

Nesta aula vamos mostrar aos estudantes que existem várias formas de gerar capital social a 
partir do estabelecimento de relações de confiança, cooperação e respeito entre as diferentes 
pessoas a partir dos seus interesses e necessidades.

29

AULA: ÔBA! EU SEI GERAR CAPITAL SOCIAL: 
CONFIANÇA, RESPEITO E CONHECIMENTO.  



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROTAGONISMO
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 105

[...] O capital social está voltado para a capacidade das pessoas confiarem umas nas outras geran-
do, assim, atos de cooperação, solidariedade, partilha, visando ao bem comum, pois, se o todo 
ganhar o individual também será beneficiado. Destaque também para, neste tipo de capital, a 
participação social ocorrer em forma de grupo, que pode se dar através de associações, coope-
rativas, dentre outros, onde os interesses individuais devem estar subordinados aos interesses 
coletivos. A participação desta natureza acaba por desenvolver, nos indivíduos, o respeito pelo 
próximo, a tolerância e o espírito de colaboração.32

Nesta aula vamos mostrar aos estudantes que existem várias formas de gerar capital social a 
partir do estabelecimento de relações de confiança, cooperação e respeito entre as diferentes 
pessoas a partir dos seus interesses e necessidades.

29

AULA: ÔBA! EU SEI GERAR CAPITAL SOCIAL: 
CONFIANÇA, RESPEITO E CONHECIMENTO.  • Compreender a importância da confiança e da cooperação nas relações estabelecidas 

pelo Clube para gerar e manter o capital social no Clube.

• Propor atividades que gerem capital social através da interação do Clube e com 
a comunidade.

• Lápis e borracha para todos;

• Palito de picolé ou fósforo usado – 50 para cada Clube;

• Papel celofane vermelho e amarelo – 2 folhas de cada para cada Clube.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Atitude que 
transforma.

1º Momento: Construção coletiva de fo-
gueiras com palitos de picolé e de fósforos.

2º Momento: Explicação sobre capital social.
45 minutos

Atividade: Mundo Jovem.

Reflexão sobre as possibilidades de geração 
de capital social.

Elaboração de uma ação social ou de um 
projeto social.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre a importância da confiança e da cooperação a partir das relações esta-
belecidas pelo clube para gerar capital social.

Para Saber Mais

“Capital Social é um conjunto de regras de relacionamentos entre as partes que formam uma so-
ciedade. Essas regras definem a participação, a organização e o poder de ação de indivíduos com 
objetivos comuns. Financeiramente falando, é o valor que cada sócio investiu no início do empre-
endimento, que serve de base para a divisão do patrimônio total e define decisões.

Dependendo do tipo de empresa, a porcentagem do capital social é contabilizada em ações 
ou quotas.

Quando bem geridos, o capital social e estes relacionamentos são fatores de desenvolvimento 
econômico: aumentando a produtividade individual (...).33

“(...) o capital social implica a sociabilidade de um grupo humano, com os aspectos que permitem 
a colaboração e o seu uso. Os sociólogos sublinham que o capital social é formado pelas redes 
sociais, pela confiança mútua e pelas normas efectivas” (...).

Leia mais: Conceito de capital social - O que é, Definição e Significado.34

1º Momento 

O propósito desta atividade é levar os estudantes a refletirem sobre a importância da confiança e da 
cooperação nas relações estabelecidas no clube para gerar capital social. Para início da atividade, com 
os estudantes organizados em seus clubes peça para eles construírem coletivamente uma fogueira 
com palitos de fósforo (ver modelo de fogueira no anexo A), considerando as seguintes regras:

-  Dois estudantes do clube deve estar com os olhos vendados; 

-  Um estudante deve ser o supervisor – responsável por observar a atividade realizada 
pelos colegas e por registrar suas impressões; 

-  Os demais estudantes do clube devem ser os “orientadores” – responsáveis por dar 
dicas para a construção da fogueira.

Atividade: Atitude que transforma 

Objetivo

Desenvolvimento
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É importante que cada estudante cumpra a sua função na atividade. Ao comando do educador a 
elaboração da fogueira deve ser iniciada e depois de um determinado tempo, quando os estudan-
tes escutarem o comando “parou” todos devem interromper o que estão fazendo para que seja 
feito um rodízio das funções entre os integrantes do Clube, dando continuidade ao trabalho da 
fogueira já iniciada. Quando a fogueira for concluída, debater com os estudantes o que acharam 
da atividade, como acham que se saíram desempenhando suas funções, se todos cooperaram, 
confiaram na orientação do colega e se respeitaram o que cada um sabia fazer.  

2º Momento 

As falas dos estudantes sobre a atividade anterior podem servir para introduzir as explicações so-
bre o que é capital Social, pois, para a construção da fogueira foi necessário cumprir certas regras 
e trabalhar em conjunto, respeitando a função e conhecimento de cada um, pontos estes funda-
mentais numa organização que trabalha para gerar capital social. Bem como, assim como uma 
organização, todos do Clube procuraram desempenhar suas funções para o alcance de um obje-
tivo. A partir disto o educador pode ampliar o entendimento dos estudantes a respeito de capital 
social ao dizer que esta é uma prática em que todas as partes envolvidas buscam diminuir algumas 
problemáticas sociais, sendo um exempli autêntico de cidadania ativa para o desenvolvimento 
social, no qual todos os envolvidos se beneficiam. Geralmente essas relações envolvem trocas 
coletivas que além de beneficiar uma organização, impactam no bem estar de uma coletividade. 
“Segundo seus formuladores, o capital social’ é, assim, um instrumento para formação da ética da 
responsabilidade coletiva, de fortalecimento da subjetividade e uma estratégia de recomposição 
da cidadania perdida pelo aumento da desigualdade, a partir de práticas democráticas baseadas 
no voluntariado e na concertação social”.35 

A partir das explicações anteriores os estudantes devem pensar na possibilidade de ampliação da 
atuação de seus clubes tendo em vista o desenvolvimento de atividades ou projetos que estabe-
leçam canais de cooperação e confiança entre seus colaboradores – Parceiros e outras pessoas, 
como formas de empreendedorismo social, pois, na próxima atividade os estudantes vão precisar 
estruturar algo que possam gerar capital social para os seus clubes.   

Aqui seguem alguns pontos para reflexão dos estudantes:

-  Sustentabilidade do Clube; 

-  Espírito de coletividade do Clube;

-  Crescimento social e humano através do Clube. 

        

• Elaborar uma atividade ou projeto que possa gerar capital social para o Clube.

Atividade: Mundo jovem 

Objetivo
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O intuito desta atividade é refletir sobre as possibilidades de atuação do Clube tendo em vista o 
desenvolvimento do capital social. Portanto, os estudantes devem estruturar uma atividade ou 
projeto social que promova a sustentabilidade do Clube ou atividades que priorizem o desenvol-
vimento da comunidade na qual eles estão inseridos. Para isso os estudantes devem perceber as 
oportunidades e demandas “no seu entorno” e a partir delas sugerir avanços voltados à comu-
nidade. Ou seja, as atividades devem ter início após o diagnóstico de determinados problemas 
sociais locais os quais precisam de elaboração de alternativas de enfrentamento. As alternativas 
necessitam apresentar características fundamentais como:  Inovação, possibilidade de realização, 
autogestão e sustentabilidade, envolvimento de diferentes segmentos da sociedade e da popula-
ção que receberá a ação. 

Ao final, pedir aos grupos para socializar o esboço dos seus projetos ou ações sociais para que 
toda a comunidade escolar possa conhecer diferentes formas de gerar capital social a partir da 
prática dos Clubes. Essas ações e projetos devem ser levados à frente pelo educador e por toda a 
equipe escolar como o ápice da atuação protagonista dos estudantes.   

Para inspirar os estudantes como novas ideias vale acessar alguns links:

• Gerando Falcões. Disponível em: http://gerandofalcoes.com/doacoes/#pegadaforte. 
Acesso em junho de 2016.

• Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Disponível em: http://revistapegn.glo-
bo.com/Noticias/noticia/2014/01/9-ideias-de-empreendedores-sociais-inspira-
dos-em-yunus.html. Acesso em junho de 2016.

• Mude, Você o Mundo! Disponível em: http://www.mudevoceomundo.com/#!Inspire-
se-com-empreendedores-sociais-brasileiros-I-Galt-Vestibulares/c1sbz/55296a920c-
f21e26baee240e. Acesso em junho de 2016. 

Observe se os estudantes são capazes de compreender a importância da confiança e da coope-
ração nas relações estabelecidas em seus clubes como valores fundamentais para gerar capital 
social. É importante considerar o envolvimento dos estudantes no desenvolvimento dos seus pro-
jetos sociais, desde a fase inicial de pesquisa de campo sobre quais são as demandas sociais em 
seu entorno, como a capacidade de desenvolvimento de suas ideias e alcance dos seus objetivos. 

Vale a Pena Escutar: Música – Mundo Jovem (Negra Li)

Mundo Jovem (Negra Li)

Ei Mundo Jovem

Mundo Jovem, Mundo Jovem

O futuro é de vocês

Ei Mundo Jovem

Mundo Jovem, Mundo Jovem

Desenvolvimento

Avaliação
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Vocês só tem viver

Ei Mundo Jovem

Mundo Jovem, Mundo Jovem

O Mundo é de vocês

Ei Mundo Jovem

Mundo Jovem, Mundo Jovem

Livre pra viver

Como pode o homem viver e esquecer o futuro?

Sabe que ele planta hoje amanhã os jovens que colherão os frutos

Visam o poder, fama, lucro, dinheiro sujo. É inútil.

Sabedoria é bem melhor do que isso tudo. É o nosso estudo.

Pra gente mudar o mundo é só estar junto. Não é pedir muito.

Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amarem todos, ser justo.

Na lembrança a infância, inocência de criança é a esperança.

É tempo de mudança, confiança. 

Mundo Jovem...[repete a primeira estrofe]

Homem de pouca fé reclamam daquilo, disso

Se sentem sozinhos mas nunca evitam fazer inimigos

Dê exemplo aos seus filhos, a vida é como é.

Ensine-os a não enfrentar e sim desviar dos conflitos.

Todos tem dentro de si um pouco de herói, um pouco de covarde

Pra se desculpar enfim, é preciso ter muita coragem

Nunca é tarde

Quem tem atitude e força de vontade faz sua parte

Não é um covarde

Ei Mundo Jovem...[repete]

Quem não quer viver a liberdade de um jovem?

Quem não quer viver sem preocupar-se com a morte?

Então não ignore

O mundo chora quando chove

só você não vê
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E insiste em perder sua juventude

Está dentro de você sua virtude é poder escolher

Então mude pelo o bem, não seja rude

Mude pelo bem

Mude

Ei mundo jovem...[repete]

Mundo já vem

Livre pra viver... 

Livro: Jovens Falcões. O Espírito Inovador da Juventude.

Autor: Eduardo Lyra

Editora: Novo Século

O livro Jovens Falcões foi escrito para inspirar e provar que 
todo mundo pode. Com 14 histórias reais de jovens brasilei-
ros que do nada chegaram a tudo, o autor Eduardo Lyra com-
prova por A mais B o grande potencial criativo da juventude 
de nosso País.

Na obra está registrada a história, opinião e visão transfor-
madora de brasileiros ousados, que com pouca idade, rea-
lizam sonhos, que parecem impossíveis e mudam o mundo 
para melhor.

Livro: Capital Social e Comunicação.

Subtítulo: Interfaces e Articulações 

Autor: Heloiza Matos 

Assunto: Comunicação 

Editora: Summus 

Edição: 1 

Número de Páginas: 280 

Origem: Nacional 

Idioma: Português 

Data de Lançamento: 2009 

Na Estante

Vale a pena LER
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O livro Capital social e Comunicação traz a definição de Capital social como conjunto de 
redes de comunicação em que circulam as informações que facilitam a articulação das ações 
coletivas. Portanto, este livro resgata a origem do capital social, seus desdobramentos e seu 
papel no engajamento da comunidade e instituições, o que contribui para dar embasamento 
ao estudo.

Filme: A Corrente do Bem.

Gênero: Drama

Direção: Mimi Leder

Roteiro: Leslie Dixon

Duração: 115 min.

Ano: 2000

País: Estados Unidos

Classificação: 12 anos

O filme A Corrente do Bem conta a história de um pro-
fessor de Estudos Sociais que desafia seus estudantes 
a criarem algo que possa mudar o mundo. Um de seus 
estudantes, Trevor Mckinney, aceita o desafio e cria um 
novo jogo - "Pay it forward" -, em que a cada favor que 

recebe você retribui a três outras pessoas. A ideia é surpreendente e acaba ajudando o 
próprio professor a se desvencilhar de segredos do passado e também a mãe de Trevor a 
encontrar um novo sentido em sua vida. Com isso, o filme ajuda a mostrar a forma que o 
professor e o estudante encontraram para gerar capital social e expandir as relações sociais 
que traz benefícios para todos os envolvidos.  

Capital Social, Democracia e Desenvolvimento36

Silvia Adriane Teixeira Amaral

A categoria capital social é conhecida no meio acadêmico desde 1916, com os estudos de Hanifan, 
sobre as escolas comunitárias e rurais dos EUA, e se polarizou a partir dos anos 80. Para Hanifan, 
parafraseado por Putnann (2002, p. 49), refere-se ao capital social como coisas intangíveis, que 
são importantes para o cotidiano das pessoas. 

Boa vontade, amizade, solidariedade, interação social entre os indivídu-
os e as famílias que compõem uma unidade social. Uma pessoa apenas 
existe socialmente, se deixada a si próprio. Mas se ela entrar em contato 
com o seu vizinho, e estes com outros vizinhos, haverá uma acumulação 

Vale a pena ASSISTIR
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Texto de Apoio ao Educador
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de capital social, que pode imediatamente satisfazer suas necessidades 
sociais e que podem ostentar uma potencialidade social suficiente para a 
melhoria substancial da comunidade, para as condições de vida de toda a 
comunidade. 

A comunidade como um todo se beneficiará pela cooperação de todas as suas partes, enquanto 
que o indivíduo vai encontrar nas suas associações as vantagens da ajuda, da solidariedade bem 
como seu vizinho no clube. Flores e Rello (2003, p. 205), quando se referem ao capital social, 
destacam que a revisão da literatura especializada permite elaborar uma síntese das principais 
definições, de acordo com suas fontes, focadas na ação coletiva e nos resultados. 

Assim, segundo Coleman (1990), o capital social refere-se aos aspectos da estrutura social que 
facilitam certas ações comuns dos autores dentro da estrutura. Já para Bourdieu (1985), refere-se 
as redes permanentes e próximas de um grupo que asseguram aos seus membros um conjunto 
de recursos atuais e potenciais. 

Putnam (2002) se refere aos aspectos das organizações sociais, tais como as redes, as normas e a 
confiança, que permitem a ação e a cooperação para benefício mútuo. Fukuyama (1995) assegura 
que são os recursos morais, a confiança e mecanismos culturais que reforçam os grupos sociais. 
Além disso, apoiando a ideia de Tocqueville, Putmam (2002), argumenta que a comunidade cívica 
se caracteriza por cidadãos atuantes e indúbios de espírito público, mediante o estabelecimento 
de relações políticas igualitárias e uma estrutura social firmada na confiança e na colaboração. O 
autor salienta ainda que quanto menor for o capital social e a cultura cívica das pessoas, menor 
será o desenvolvimento econômico da região em que estão inseridas. Por outro lado, quanto 
maior o capital social é maior a cultura cívica, maior será o desenvolvimento. 

Para Durston (2000), o conceito de capital social faz referência às normas, instituições e organi-
zações que promovem a confiança, a ajuda recíproca e a cooperação. Para ele, o paradigma do 
capital social propõe que as relações estáveis de confiança, reciprocidade e cooperação podem 
contribuir com três tipos de benefícios: reduzir os custos de transação, produzir bens públicos e 
facilitar a constituição de organizações de gestão de base efetivas, de autores sociais e de socie-
dade civis saudáveis. Refere-se ainda sobre as diferentes formas de capital social, citando o ca-
pital social individual (que se manifesta nas relações sociais dualistas, conformando-se mediante 
redes egocentradas), e o capital social comunitário, é o capital social que chega a ser plenamente 
coletivo, o capital social comunitário completa os serviços públicos, robustecendo a participação 
comunitário-associativo, além de interferir positivamente no associativismo empresarial. 

Nessa direção o modelo que Putnam (2002) menciona é essencial para compreender o papel 
do capital social e as características da organização da sociedade, bem como da cultura para 
melhorar a eficiência da sociedade, por meio da facilitação das ações coordenadas. Sendo que o 
pressuposto fundamental da teoria da capital social é de que tanto no sentido econômico quanto 
político a cooperação voluntária é condição para alcançar objetivos comuns. 

A definição econômica para capital social refere-se às normas que promovem confiança e reci-
procidade na economia, segundo Putnam (2002). Esta definição econômica citada é constituída 
através de redes, organizações civis e pela confiança compartilhada entre as pessoas, fruto de 
sua própria interação social. No estudo do Capital Social, é importante compreender a natureza e 
funcionamento de uma comunidade de prática. 

Normalmente, o capital social refere-se ao valor implícito das conexões internas e externas de 
uma rede social, no entanto, é comum encontrarmos uma grande variedade de definições inter-
-relacionadas do termo, tais definições tendem a partilhar a idéia central de que as redes sociais 
têm valor econômico. Da mesma forma que uma chave de fenda que é um exemplo de capital 
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físico ou a educação escolar que é formadora de capital humano podem aumentar a produtivi-
dade de indivíduos e das organizações, os contatos sociais e a maneira como estes se relacionam 
também são fatores de desenvolvimento econômico. 

O capital social é um processo e um instrumento de empoderamento do cidadão que pode mudar 
as relações pessoais e intercâmbios sociais que geram mais redes de cooperação e solidariedade. 
Assim a elevação dos índices de capital social pode ter efeitos positivos pelo seu impacto na de-
mocracia e no desenvolvimento socioeconômico (BAQUERO; CREMONESE, 2006, p. 74).
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Anexo A - Modelo de Fogueira



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROTAGONISMO
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 115

“Protagonismo é a atuação de adolescentes e jovens, através de uma participação construtiva. 
Envolvendo-se com as questões da própria adolescência/juventude, assim como, com as questões 
sociais do mundo, da comunidade... Pensando global (O planeta) e atuando localmente (em casa, 
na escola, na comunidade...) o adolescente pode contribuir para assegurar os seus direitos, para a 
resolução de problemas da sua comunidade, da sua escola...”.37

Partindo do pressuposto de que nem sempre os espaços que frequentamos são planejados e 
que nem tudo é perfeito, os problemas são inerentes a qualquer pessoa. Ter consciência disso é 
fundamental quando é preciso atuar no espaço e na vida de forma protagonista. É sobre isto que 
está aula irá tratar.

AULA: VAMOS LÁ, INCOMODE-SE,  
MUDE O MUNDO! 

32
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• Compreender as relações entre o indivíduo e o mundo;

• Analisar o uso dos espaços coletivos na escola e na cidade;

• Refletir sobre a necessidade de ser envolvido e envolver as pessoas com questões que 
afeta a todos. 

• Lápis e borracha para todos;

• Atividade: A Juventude quer mudar o Mundo (Anexo A) – Cópia para todos os estudantes;

• Atividade: Eu e o Mundo (Anexo B) – Cópia para todos os estudantes;

• Atividade: Transformando sonho em ação (Anexo C) – Cópia para cada Clube.

• Sala ou espaço livre de obstáculos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: A juventude 
quer mudar o mundo. 

Reflexão sobre o protagonismo e seu poten-
cial de transformação do mundo. 45 minutos

Atividade: Transformando 
sonho em ação.

Reflexão sobre as possibilidades de atuação 
como agentes de mudança.

Desenvolvimento de uma ação para inter-
venção positiva no espaço em que vive.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Descrever exemplos de pessoas que fizeram e fazem a diferença onde vivem;

• Refletir sobre as relações entre o indivíduo e o mundo;

• Refletir sobre algumas problemáticas existentes no espaço em que vivem e como 
podem movimentar mudanças positivas nos nesses espaços.

Nesta atividade será apresentado aos estudantes alguns exemplos de pessoas que transformaram 
o espaço onde vivem, se destacando na história por lutar pelos direitos humanos ou simplesmen-
te por fazer o bem e gerar mudanças positivas na vida de algumas pessoas e/ou do planeta. 

Numa Roda de Conversa, de posse do texto “A juventude quer mudar o mundo” (Anexo A), cada 
estudante deverá ler um parágrafo, como numa roda de leitura em que um complementa o tex-
to que o outro começou. Caso a leitura não tenha sido compreensível, o educador poderá ler o 
texto novamente estimulando ao final um debate com os estudantes sobre os exemplos de vida 
do texto e como as pessoas simples podem transformar um desejo de melhorar uma situação em 
ação. O texto da atividade é apenas mola motriz para condução do debate a ser estimulado pelo 
educador. Para isso, os estudantes devem ser desafiados a pensar o que podem fazer para cons-
truir um mundo melhor, que tipos de ações que venham a ter podem, por exemplo, corrigir ou 
minimizar os danos já feitos por outras pessoas, neste caso, falar do meio ambiente, campanhas 
contra a poluição pode ser algo estimulante para os estudantes. Outro ponto a refletirem é sobre 
o que podem fazer para inibir as pessoas, individualmente ou coletivamente de “criarem um mun-
do pior”. Os estudantes precisam buscar dentro si disposição individual e coletiva para romper 
o casulo do individualismo e descobrir um novo modo de vida, mais gratificante e socialmente 
relevante ao quererem viver num mundo melhor.

Dando continuidade as reflexões anteriores, a atividade “Eu e o Mundo” (Anexo B) tem o propósi-
to de estimular os estudantes definirem, com mais precisão, a partir da própria vivência, que tipos 
ações podem iniciar para “construir um mundo melhor”. Para isso, precisam descrever quais os 
lugares mais comuns que frequentam (casa, igreja, praia, comunidade, cidade, bairro, país, entre 
outros) e os tipos de relações que estabelecem nesses lugares. A atuação nos espaços descritos 
pelos estudantes deve ser explorada pelo educador porque é a partir dela que eles devem ser 
desafiados a pensar como podem agir diferente na construção de um mundo melhor. Por exem-
plo, ocupando uma nova posição na igreja, se antes só assistia à missa, agora pode participar do 
coral da igreja para propor apresentações beneficentes para um grupo de necessitados; se antes 
ser bom aluno, ir à escola e tirar boas notas, era o que lhe preocupava, agora pode se preocupar 
com os colegas que tiram nota baixa e propor um reforço coletivo entre amigos; se antes só fazia 
reclamar do lixo nas calçadas do seu bairro, agora resolve buscar solução para isso, informando 

Atividade: A juventude quer mudar o mundo  

Objetivos

Desenvolvimento
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a todos os moradores como podem colaborar para evitar tal situação, etc. É importante que a 
atividade ajude os estudantes a se perceberem como agentes de mudanças nos espaços em que 
vivem. Após a finalização da atividade, é interessante abrir espaço para que os estudantes sociali-
zem suas respostas e fortaleçam ainda mais suas ações. 

        

• Identificar possibilidades de atuação como agentes de mudança no espaço em 
que vivem.

Nesta atividade os estudantes terão a oportunidade, não apenas de pensar sobre as possibilida-
des de atuação como agentes de mudança no espaço em que vivem, mas de realmente definir 
uma ação a ser executada. Com os estudantes organizados em seus Clubes ou em grupos, numa 
Roda de Conversa, devem propor uma ação a partir do que pontuaram na aula anterior. Nesse 
sentido, o educador deve ajudar os estudantes a escolher uma ação e delinear o que é preciso 
para leva-las a cabo.  

Observe o envolvimento dos estudantes na proposição de ações para transformação do espaço 
em que vive. A qualidade das ações escolhidas pelos estudantes depende da capacidade em arti-
cular a própria liberdade, a possibilidade de serem protagonista. 

As falas dos estudantes servem como critério de avaliação para identificar como os estudantes se 
percebem como agentes de mudança, pois a autoestima e confiança na capacidade de atuação 
é algo que precisa estar relacionado ao desejo de querer fazer algo. Os estudantes precisam se 
enxergar com protagonista para poder agir como tal. 

Atividade: Transformando sonho em ação  

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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Voluntariado jovem: É possível mudar o mundo38

Graziela E. Loureiro dos Santos

Há um momento na vida de todos nós em que acreditamos que podemos mudar o mundo. Esse 
momento, normalmente, acontece quando somos jovens, cheios de ideias, transbordando de 
energia e ávidos por saber mais. O tempo encarrega-se de convencer-nos de que tudo é utopia, 
sonho de juventude... certo? Errado!

Hoje há jovens que acreditam nessas ideias e que encontraram no voluntariado a possibilidade de 
não só sonhar com um mundo melhor, mas de realmente fazê-lo melhor.

O voluntariado jovem é uma forma de multiplicação e, principalmente, de consolidação de uma 
atitude que desperta o ser humano melhor que há em cada um de nós. É aquela ideia que deixa 
de ser ideia e passa a ser real, permitindo que o jovem seja não só a esperança, mas um agente de 
transformação social que se multiplica. 

Esses jovens não fazem "caridade", fazem muito mais, disponibilizam tempo e talento, desenvol-
vendo atividades sistemáticas em creches, asilos, hospitais..., em busca de um sonho que, agora, 
não é mais sonho.

[...] Os depoimentos dos jovens que participaram desta ação convergem para um mesmo ponto: 
os maiores beneficiados com as ações voluntárias são eles mesmos. O voluntariado transforma-se 
num divisor de águas em suas vidas, uma vez que implica em mudanças de atitudes e valores. "É 
impossível ser a mesma pessoa depois de trabalhar como voluntária, a gente doa um pouquinho 
de si e recebe muito amor e carinho", afirma Fernanda Costa, 17 anos, aluna do 3º ano do Ensino 
Médio, voluntária há três anos. 

Ao realizar trabalho voluntário, o jovem tem a oportunidade de vivenciar sérios problemas sociais, 
conviver com uma realidade muito diferente da sua e transpor para a prática as lições de cidada-
nia e responsabilidade social aprendidas em sala de aula.

Desta forma, esse jovem torna-se mais responsável, solidário, consciente dos problemas da socie-
dade, comprometido com a transformação positiva da sua comunidade e, por certo, ela passa a 
ter certeza de que o sonho transformou-se em realidade: é possível mudar o mundo!

Texto de Apoio ao Educador
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Livro: Como Se Tornar Um Líder Servidor

Páginas: 144

Edição: 1

Editora: Sextante

Ano: 2006

Assunto: Administração e Negócios

Idioma: Português 

O livro de James C. Hunter, Como se tornar um líder servidor, traz os princípios da liderança 
servidora e orientações que facilitam a aplicação desses princípios na vida e no trabalho. O 
autor acredita que liderar não é ser 'chefe'., liderar é servir. Relata sua própria experiência, 
citando grandes líderes como Jesus, Gandhi e Jack Welch e James Hunter.  Reforça que lide-
rar é inspirar e influenciar pessoas a fazerem a coisa certa, de preferência entusiasticamen-
te e visando o bem comum. Este livro traz os princípios da liderança servidora que podem 
ser aprendidos e aplicados pelos estudantes que têm a vontade e a intenção de mudar, 
crescer e melhorar.

Filme: Mandela – Luta Pela Liberdade

Gênero: Drama

Direção: Bille August

Duração: 140 min.

Ano: 2007

Classificação: 10 anos

O filme Mandela – Luta pela liberdade nos apresen-
ta à batalha do líder africano, utilizando como ponto 
de vista o olhar de um homem cuja vida se modificou 
profundamente. Nelson Mandela, um dos grandes 
líderes do movimento anti-Apartheid, ficou preso 
por 27 anos, até ser libertado e, posteriormente, ser 
eleito o primeiro presidente da história do país em 
uma eleição totalmente democrática. O trabalho de 
vigiar as visitas e as correspondências dos líderes do 

movimento, especialmente as de Nelson Mandela, faz com que James Gregory olhe a causa 
pela qual eles lutavam de uma outra forma. Com este filme é possível mostrar aos estudan-
tes um exemplo de líder que lutou para mudar o seu país e acabou por mudar o mundo.

Na Estante

Vale a pena LER
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A juventude quer mudar o mundo39

Caroline Ropero

Miséria, corrupção, desperdício e desigualdade são temas comuns nos noticiários. Entre os ex-
pectadores, há quem não aguente ficar parado diante dos problemas. É o caso de Victor Ruffino, 
14 anos, de São Paulo, que estava insatisfeito com a falta de informação sobre lixo eletrônico e 
resolveu fazer a diferença.

“Temos de cuidar do meio ambiente, pois ele é nossa sustentação. Não devemos mantê-lo limpo 
só para o futuro, mas para a geração na qual estamos.” Pensando nisso, Victor iniciou um projeto 
que recolhe resíduos eletrônicos nas casas das pessoas, ensina como descartá-los e leva o que 
pode ser aproveitado para uma ONG de reciclagem. 

Pensando em resultados mais rápidos, o garoto quis participar da campanha Nobre Doar, que 
recolhe roupas usadas para dar a asilos e orfanatos da comunidade. “Assim como nós gostamos 
que se preocupem conosco, os outros também gostam. O mundo está carente em vários quesitos 
como paz, informação e amor.”

Assim como Victor, os adolescentes estão cada vez mais otimistas. Segundo o levantamento da 
Secretaria Nacional da Juventude feito entre abril e maio de 2013, nove a cada dez jovens acredi-
tam que podem mudar o mundo.

Isadora Faber, 15, de Florianópolis, quis fazer algo para melhorar a escola em que estudava. En-
tão, usou a tecnologia a seu favor. Em 2012, ficou conhecida ao mostrar a verdadeira situação do 
colégio em uma página do Facebook. Com a repercussão, a merenda melhorou e salas de aula e 
banheiros foram consertados. 

Ações como de Isadora podem ser cada vez mais comuns de acordo com uma pesquisa espanhola 
que avaliou 27 países, incluindo o Brasil. Os dados mostram que a geração atual acredita no uso 
da tecnologia para melhorar os problemas mundiais. 

Quem não tem apoio e investimento para dar início a uma grande ideia pode tornar-se voluntário 
em ONGs e instituições. Como afirmou Asha-Rose Migiro, vice-secretária geral das Nações Uni-
das, cabe aos jovens encontrar maneiras de melhorar o futuro. 

ONG Olhar de Bia já ajudou 100 mil pessoas

Vencedora da categoria Agente Transforma – Reciclar o Mundo, dos Meus Prêmios Nick, Beatriz 
Martins de Souza, 13 anos, de São Paulo, ajuda pessoas carentes com sua ONG Olhar de Bia. A 
ideia surgiu em 2006, ao ver crianças da mesma idade que ela descalças, sujas e com roupas ras-
gadas pedindo balas. “Eram iguais a mim, com as mesmas vontades e desejos, mas com uma vida 
tão diferente.”

Então, ela passou a guardar toda bala que ganhava para distribuir no Natal. Já o pai, arrecadava 
roupas. “Conseguimos ajudar 600 pessoas.” Assim, surgiu a ONG, que auxilia crianças até hoje. 

Beatriz espera que sua atitude sirva de exemplo. “Não precisamos depender de alguém ou algo 
para começar a mudança. Eu comecei com um punhado de balas e hoje já ajudamos mais de 100 
mil pessoas.”

Sobre o prêmio, ela sente-se honrada. “Pude mostrar que não tem momento certo para fazer o 
bem. O tempo é agora.”

Anexo A - A Juventude Quer Mudar O Mundo
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Lugares sociais que  
frequento?

O que faço nesses espações 
sociais?

O que posso fazer de 
diferente nesses espaços 

sociais?

Exemplo: Igreja. Exemplo: Assisto à missa. Exemplo: Participar do 
Coral.

Anexo B - Eu e o Mundo
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Que Ação Social será posta em prática?

Como esta Ação será colocada em prática?

Quem fará parte desta Ação? (todos os envolvidos, inclusive, todos os beneficiados).

Quanto tempo durará está Ação?

Onde e quando será a Ação Social?

Anexo C - Transformando Sonho em Ação
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(...) O Protagonismo é um conceito pedagógico que traz o jovem para a cena principal e em 
posição de igualdade, se não de destaque, ante a outros atores sociais. O jovem protagonista 
tem, por natureza, a não conformidade e a vontade de estar à frente, elaborando e executando 
projetos sociais para solucionar problemas que ele próprio observou e equacionou. O Protago-
nismo, pode-se assim dizer, é o empreendedorismo social jovem. É a ação criativa e construtiva 
do jovem na sua comunidade ou sociedade; implica em uma postura proativa frente a problemas 
sociais; um posicionamento mais enérgico e em busca de resultados; leva o jovem a tomar ante 
a vida uma atitude mais produtora do que consumidora de cultura, iniciativas ou mesmo de per-
cepção da realidade.40

Partindo disto, espera-se que esta aula estimule os estudantes para a importância de sua partici-
pação e engajamento em projetos sociais.

AULA: O SUCESSO NÃO VEM DE NOTAS ALTAS  
OU TÍTULOS. VEM DE EXPERIÊNCIAS QUE FAZEM 
VOCÊ ACREDITAR QUE É POSSÍVEL: A CRIAÇÃO  
DE PROJETOS SOCIAIS. 

35
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• Compreender a importância dos projetos sociais para a diminuição das diferenças e 
garantia do bem-estar social. 

• Lápis e borracha para todos;

• Atividade: Um Novo Olhar (Anexo A) – 1 para cada 5 estudantes.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Um novo olhar.
Identificação de alguns  problemas sociais 
no bairro onde vive e proposição de um 
projeto a partir disso.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Identificar alguns problemas sociais existentes na sociedade onde vive e propor projetos 
sociais a partir deles. 

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Um novo olhar  

Objetivo
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Esta atividade tem o propósito de sensibilizar os estudantes para refletir e identificar os proble-
mas sociais presentes no entorno em que vivem, pontuando suas causas e efeitos, colocando-se 
como agentes de transformação da própria realidade (consultar o texto de Apoio ao Educador).

A atividade “Um novo olhar” (Anexo A) conduz os estudantes a identificar um problema em seu 
bairro que mais o estimule a pensar na sua solução. Ao escolher o problema, devem levantar as 
causas do problema e listar as principais consequências que ele acarreta. 

A ideia é que os estudantes consigam olhar para o problema escolhido de diferentes ângulos para 
descobrir caminhos para a solução. Para isso podem considerar as pessoas que estão envolvidas 
no problema, pensar como podem conseguir apoio delas. 

Ao final, é interessante abrir espaço para que os estudantes socializem suas respostas. Nesse mo-
mento, é importante que cada um escute o outro, pois alguns projetos podem fundir-se e formar 
um único projeto.  

Observe o engajamento dos estudantes durante o planejamento do projeto. Como mobilizam 
suas ideias, propõem o que acreditam, levam a adiante o que querem defendo suas ideias. 

 
Livro: Jovens em Ação

Número de páginas: 60

Edição: 1ª

Tipo de capa: Brochura

Editora: Melhoramentos Editora

Idioma: Português

O livro Jovens em Ação procura conscientizar as pessoas 
sobre as pequenas ações que cada um pode empreender 
para melhorar a qualidade de vida na Terra. Com este livro 
os estudantes vão aprender como observar e a identificar 
os problemas do ambiente, como planejar e desenvolver 
ações para melhorar a qualidade de vida no seu bairro e 
na sua cidade.

Desenvolvimento

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

36
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Documentário: Quem se Importa

Direção e Roteiro: Mara Mourão

Produção: Túlio Schargel

Duração: 90 min.

Ano: 2011

País: Brasil

Cor: Colorido

O documentário Quem se importa traz as histórias de pessoas que desenvolveram proje-
tos transformadores de realidades sociais no Brasil e no mundo, apontando o verdadeiro 
sentido do empreendedorismo social. Com cenas gravadas em mais de sete países, o docu-
mentário traz entrevistas com pessoas que realizam trabalhos cujo objetivo é o bem-estar 
social. Esse documentário pode inspirar os estudantes a tomarem consciência de seu poder 
de transformação, plantando a semente da solidariedade, amor, respeito, caridade, entre 
outros valores.

Agenda do século XXI – Protagonismo Juvenil.41

Amelia Hamze

No Protagonismo Juvenil o jovem é sempre o ator principal em ações que dizem respeito a proble-
mas concernentes ao bem comum, na escola, nos grupos sociais, nas comunidades de bairro, ou 
na sociedade de maneira geral. Nesse tipo de ação há a influência do jovem na conjuntura social 
para resolver problemas reais. É um formato de educação para a cidadania onde o jovem toma 
uma atitude de centralidade. Nesse aspecto a fonte de iniciativa do jovem é a ação e a fonte de 
compromisso é a responsabilidade. 

A palavra protagonismo é constituída por duas raízes gregas: proto, que significa "o primeiro, o 
principal"; agon, que significa "luta". Agonistes, por sua vez, significa "lutador". Protagonista quer 
dizer, então, lutador principal, personagem principal, ator principal. O jovem deve começar então, 
em face do protagonismo a ser aceito como solução, e não como problema. 

A ação do jovem adolescente, de maneira individual ou em grupo, para buscar soluções de pro-
blemas reais, em atuação de iniciativa, liberdade e compromisso, com participação autêntica no 
contexto escolar ou mesmo na sociedade e na comunidade, se traduz de maneira inequívoca no 
protagonismo juvenil. O jovem protagonista surge como fonte de atuação, pois é dele que parte 
a iniciativa, como foco de liberdade, porque a sua ação é pautada em uma decisão consciente e 
de compromisso, na medida em que o jovem responde por seus atos. No protagonismo juvenil a 
participação do jovem deve ser uma iniciativa legítima e não simbólica, onde são criadas oportu-
nidades para que o estudante possa procurar, ele próprio, a construção de sua identidade. 

Para desenvolver com seus alunos a iniciativa de ação protagônica, o professor deve atuar como 
líder, organizador, animador, facilitador criativo e co-autor participativo dos acontecimentos. O 

Vale a pena ASSISTIR
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Texto de Apoio ao Educador
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aluno enquanto protagonista da ação educativa deve buscar a procedência dos acontecimentos, 
agindo de maneira efetiva na sua produção, deve decidir, produzir, questionar e buscar solu-
ções, assim estimulando o seu crescimento pessoal e ativando a cidadania no compromisso do 
processo interativo de responder pelos seus atos, assumindo a responsabilidade de suas ações. 
Só assim o jovem adolescente poderá desenvolver a autonomia, a solidariedade e a capacidade, 
ampliando através do protagonismo a competência pessoal (aprender a ser), a competência so-
cial (aprender a conviver), a competência produtiva (aprender a fazer), a competência cognitiva 
(aprender a aprender). 

Nesse momento, enquanto o jovem se conscientiza de sua identidade, se reconhece como ser 
atuante, autônomo, solidário, participativo e construtor do seu destino pode se estabelecer como 
voluntário, transformando-se no cidadão que, oferece seu tempo, trabalho e potencial, para cau-
sas de interesse social e do bem comum. 

Os jovens são peças fundamentais na transformação social, enquanto buscam a atuação constru-
tiva da sociedade, e é nesse momento que os mestres podem atuar como orientadores, abrindo 
espaços e oportunidades, considerando os alunos como parceiros e colaboradores. O jovem, con-
siderado sujeito da ação se envolve verdadeiramente no processo do protagonismo, quando é 
incitado a construir e a assumir responsabilidades. 
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Escreva os principais problemas (seja social, econômico, político, etc.) que mais lhe 
 incomoda no seu bairro:

 

 

Quais dos problemas na questão anterior é o que mais lhe estimula a buscar soluções 
para ele?

 

 

 

Quais são as suas ideias para tentar buscar solução para o problema mencionado na  
questão anterior?

 

 

Anexo A - Um Novo Olhar
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Na atuação do Protagonista, a solidariedade sempre está presente. Ela é a base das relações inter-
pessoais: nas redes de vizinhança e ajuda mútua, além de inspirar a ação de movimentos voltados 
para a melhoria da vida comunitária, defesa de direitos e luta pela democracia. 

É do encontro entre a solidariedade e o protagonismo que vão surgir e se multiplicar as organiza-
ções não-governamentais de caráter público.

As Organizações não-governamentais (ou ONGs) são associações da sociedade civil, sem fins lu-
crativos, e sem vínculo com órgãos do governo, que desenvolvem ações em diferentes áreas e 
que, geralmente, mobilizam a opinião pública e o apoio da população para melhorar determinados 
aspectos da sociedade.

A criação de uma ONG começa com o interesse de um grupo com objetivos comuns, disposto a 
formar uma entidade legalizada, sem fins lucrativos.

Essas entidades podem atuar em diferentes áreas: saúde, assistência social, econômica, ambiental, 
cultural, educacional, esporte e lazer, cidadania, entre outras, e também em diferentes esferas: 
local, estadual, nacional e até internacional. Ou seja, é possível criar uma ONG para defender des-
de os interesses de uma única rua (lutar por melhorias urbanas, segurança etc.) até se bater pelos 
oceanos de todo o planeta. As associações podem pressionar o poder público, realizar projetos, 
evidenciar ou solucionar problemas sociais, valorizar culturas tradicionais, apoiar grupos de mulhe-
res em combate a violência, combater a fome, propor ações judiciais, promover e apoiar.42

AULA: ONG? QUE TAL UMA ORGANIZAÇÃO DE 
GENTE QUE FAZ! ONDE TEM PROBLEMA DEVE 
HAVER SOLUÇÃO.

38
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Esta aula pretende extrapolar as experiências dos estudantes no âmbito do Clube de Protagonis-
mo, considerando as reflexões e demandas definidas na criação do projeto social na aula anterior, 
conduzindo-os a efetivarem uma Organização de Gente que Faz! Essa proposta pode se tornar 
um ONG, consolidando a atuação protagonista dos próprios estudantes, seu papel como cidadão 
e seu Projeto de Vida.

• Retomar os pressupostos para a criação de um projeto social, considerando as neces-
sidades e interesses dos estudantes e da comunidade, diante do problema observado.

• Conhecer os cinco passos para a construção do Projeto Organização de Gente que Faz!

• Lápis, borracha para todos;

• Canetas coloridas – para os grupos;

• Post-its ou papéis coloridos – para os grupos;

• Atividade: Eu sei, mas não devia (Anexo A) – 1 para cada estudante;

• Atividade: Primeiro Passo (Anexo B) – 1 para cada proposta levantada pelos grupos;

• Atividade: Terceiro Passo (Anexo C) – 1 para cada proposta levantada pelos grupos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Interesses e 
necessidades.

Levantamento dos interesses e necessida-
des presentes nos clubes para a criação do 
Projeto Organização de Gente que Faz!

45 minutos

Atividade: Cinco Passos 
para seguir e fazer.

Desenvolvimento de cinco passos que 
levem a construção do Projeto Organização 
de Gente que faz!

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Despertar e sensibilizar os estudantes para retomada dos problemas levantados e 
projeto criado na aula anterior para a proposição de uma Organização de Gente que 
Faz – ONG.

Em conversa inicial, o educador deve realizar a leitura do texto introdutório da aula e compar-
tilhar, com os estudantes, o objetivo deste estudo, ressaltando que ao final dele, será possível 
estabelecer alguns passos necessários para a Organização Gente que Faz! Por hora, é importante 
retomar o conhecimento sobre projetos sociais criados pelos estudantes anteriormente e checar 
os conhecimentos sobre o que é uma ONG e qual sua importância na sociedade. É importante 
ressaltar aos estudantes que nesse momento eles estão preparados para mobilizar todos os co-
nhecimentos adquiridos ao longo das aulas de Protagonismo e poderão colocar em marcha esses 
conhecimentos, em especial aqueles que se referem ao PLANEJAMENTO e criação de um PLANO 
DE AÇÃO, concretizando potencialidade protagonista, reconhecendo os problemas vivos em meio 
em a sua comunidade. 

Após a apresentação dos objetivos da aula, os estudantes devem ser orientados a realizar a leitura 
da crônica Eu sei, mas não devia (Anexo A), de Marina Colasanti, com o objetivo de sensibiliza-
rem-se e despertarem para situações cotidianas em que evitamos os problemas para não lidar 
com conflitos e, como consequência, perdemos a potência de existir com plenitude, autonomia, 
resolutividade, determinação, entusiasmo e otimismo. 

Organizados numa Roda de Conversa, os estudantes devem fazer a leitura compartilhada, de for-
ma que todos possam ler o texto em voz alta, respeitando o ritmo de leitura, respiração e pausas. 
Se achar necessário você mesmo pode realizar a leitura. 

Finalizando essa etapa, os estudantes devem expressar suas impressões a respeito do texto, algu-
ma emoção ou sentimento que tenha sido manifestado durante a leitura ou ainda a memória de 
alguma situação cotidiana que se alinhe com o conteúdo poético e a temática abordados no texto. 
É importante realizar a leitura apenas como fruição, de modo a favorecer a sensibilidade estética 
do estudante, um importante componente de desenvolvimento emocional e cognitivo.

Ao final, devem ser orientados para o objetivo principal da aula: reconhecer seus interesses e dos 
colegas, bem como as necessidades presentes no grupo, que guiarão suas escolhas na construção 
de uma Organização de Gente que Faz!. 

Para realizar essa dinâmica, sugerimos duas formas de organizar o encontro (ver texto de Apoio ao 
Educador). A critério do grupo, pode ser escolhida uma forma de realizar essa tarefa, tendo em vista 
que o protagonismo se constrói em meio às escolhas e possibilidades de interação dos estudantes. 

Atividade: Interesses e necessidades

Objetivo

Desenvolvimento
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O que se espera ao final, é que os estudantes consigam nomear, por intermédio do ESCRIBA ou 
ANFITRIÃO de cada grupo, quais os interesses e necessidades que surgiram durante a dinâmica, 
que devem ser foco para os Projetos Sociais estruturantes da Organização que irão criar, podendo 
retomar ideias produzidas em aulas anteriores.

Ao final, em círculo, conversar com os estudantes sobre a experiência que realizaram, além de 
compartilharem os interesses e necessidades, que serão expostos em um grande mural, visível 
para os próximos encontros.

        

• Apresentar cinco passos para a criação do Projeto Organização de Gente que Faz!

A proposta desta atividade43 é levar os estudantes a compreender que a realização do projeto so-
cial, assim como o Projeto de Vida, precisa de organização e empenho. Serão apresentados para 
os estudantes cinco passos para a construção do projeto Organização de Gente que Faz! 

Organizados em grupos ou em seus Clubes, eles devem retomar as anotações realizadas na ativi-
dade anterior sobre necessidades e interesses e, em seguida, desenvolver um diagnóstico para a 
realização do projeto Organização de Gente que Faz, em cinco passos. É importante que saibam 
que as mais diferentes atuações sociais sempre exigem o levantamento de dados, em um diag-
nóstico que ajude a identificar um problema e a real necessidade de ações para soluções nas mais 
diferentes áreas de interesse. Lembrando que um projeto social é um projeto de interesse públi-
co, uma vez que se debruça sobre os problemas comunitários, gerando soluções a partir da ação 
coletiva em busca da valorização do bem-estar social.

1º Passo: Escuta de propostas

Identificar aspectos da realidade social e vida comunitária que apreciam e que relacionam com 
seus interesses e necessidades – características estruturais, localização, comércio, interações so-
ciais, oportunidades de cultura e lazer, entre outras. Fazer a escuta no grupo.

Organizados em seus clubes, cada grupo refletirá sobre o que poderia melhorar em sua comuni-
dade. A discussão será ampliada com propostas do que pode ser feito para provocar a melhora 
necessária. Oriente-os considerar as questões propostas no anexo B:

• O que precisa ser feito?

• Será preciso mais pessoas para realizar essa melhoria?

• Será necessário investir recursos financeiros?

Atividade: Cinco Passos para seguir e fazer

Objetivo

Desenvolvimento
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• Será necessário algum profissional especializado ou habilidade para realizar esse 
projeto?

• Quem pode ser contatado para auxiliar na pesquisa sobre essa proposta?

Ao final, os estudantes identificarão as cinco características principais e as cinco melhorias mais 
importantes a serem consideradas pelo clube, que serão classificadas em ordem de prioridade. 
Devem, ainda, comentar o porquê são importantes. (Anexo B)

2º Passo: Nomear uma força-tarefa

Os clubes deverão retomar as melhorias propostas, identificar e escolher de três a cinco ideias 
e designar uma equipe de força-tarefa, que ficará incumbida de pesquisar mais detalhes sobre 
as propostas identificadas, com o foco na possibilidade de realização. Esta equipe, formada por 
alguns estudantes do clube, ficará responsável em realizar pesquisas com as pessoas capazes de 
informar e orientar a viabilidade do projeto. Neste momento, os estudantes podem também com-
partilhar algumas impressões sobre as melhorias propostas, coletando ideias, em um brainstorm, 
imaginando maneiras de colocar essas ideias em prática.

3º Passo: Realizar pesquisa

As equipes de cada clube, designadas para a força-tarefa, devem realizar a pesquisa sobre as pro-
postas de projeto levantadas no passo anterior. Para tanto, devem recorrer a apoios relacionados 
à proposta, fazendo escuta na comunidade e entorno social para sondar se esta contempla outras 
pessoas, como também, para coletar informações sobre possíveis soluções para os problemas 
que surgirem. (Utilizar o Anexo C). Ao final, devem fazer o levantamento das informações, orga-
nizá-las e apresentar ao restante dos estudantes do clube de que participam. Na devolutiva para 
cada clube, conforme os dados forem apresentados, os estudantes devem escolher uma das pro-
postas, a ser levada para a plenária geral, que agrupará todos os clubes. 

4º Passo: Elaborar um Plano de Ação

Os estudantes devem reunir-se em uma grande assembleia para apresentar a proposta escolhida 
por cada Clube ou grupo, justificando as razões pelas quais tal ideia foi selecionada. Após a apre-
sentação de todas as propostas, os estudantes devem organizar as atividades do Projeto Organi-
zação de Gente que Faz! Para realizar tal tarefa, os estudantes devem nomear uma equipe orga-
nizadora entre os Clubes, que serão os escribas, capazes de compor a ferramenta de orientação 
de projetos: o Plano de Ação. É importante resgatar com os estudantes os conhecimentos sobre 
o Plano de Ação, que funciona como uma bússola norteando a proposta coletiva, uma vez que, a 
partir dele se estabelece visão de futuro, missão, valores, premissas, objetivos, metas, estratégias 
de ação, resultados esperados, prazos, recursos humanos, materiais e financeiros necessários, 
com balanço dos resultados alcançados. Assim, por meio desse instrumento é possível acompa-
nhar o que está sendo realizado e observar se os objetivos estão sendo alcançados.

5º Passo: Implementar o Plano.

Nesta fase, é importante que todos os participantes do clube e convidados participem no desen-
volvimento das atividades propostas no plano, construindo relatórios do progresso do projeto, 
desenvolvendo um plano de divulgação das ações, avaliação e correção dos rumos, a fim de obte-
rem sucesso com os resultados, conforme traçados no objetivo. 
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É importante que os estudantes saibam que para constituir de uma ONG, com registros ofi-
ciais e reconhecimento público, é necessário criar Assembleias públicas e seguir normas legais, 
assegurados por legislações específicas. É absolutamente possível que eles, a partir de seus 
Clubes, constituam ONG’s em suas comunidades e para isso podem consultar sites específicos 
fazendo buscas na internet com o tema, exemplo, como criar uma ONG. Existe sites confiáveis 
com relevantes informações, como a ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não Go-
vernamentais - http://www.abong.org.br/  ou a ASHOKA - http://brasil.ashoka.org/ que apoia 
o empreendedorismo social, pode dar relevância aos projetos individuais de cada estudante. 
Ressalta-se ainda que a visita a esses sítios virtuais podem auxiliar os estudantes a visualizarem 
a organização de projetos sociais, estruturados tal como pode ser a Organização de Gente que 
Faz!, com uma visão de futuro, valores e missão.

Observe se os estudantes são capazes de levantar o conhecimento construído durante as aulas de 
Protagonismo no momento de colocar em prática esses conhecimentos. 

Avalie através das atividades propostas se os estudantes conseguiram levantar problemas reais 
e soluções factíveis e se conseguem justificar a necessidade de uma organização social para lidar 
com esses problemas, identificando a ausência de atuação do poder público ou outras organiza-
ções sociais focadas na solução deste mesmo problema. 

Observe se os estudantes entenderam os passos necessários para a constituição de uma Orga-
nização de gente que faz! - bem como, se percebem a importância da mesma para o desenvolvi-
mento social e para sua atuação protagonista. 

Observe também se os estudantes estão conseguindo organizar seus encontros e reuniões, agre-
gando valor ao trabalho e aproximando suas ações das ações de outros atores sociais que possam 
contribuir para o alcance de objetivos comuns. Ainda, durante as atividades de leitura, é impor-
tante perceber como tem sido o desempenho dos estudantes ao ler em voz alta e se expressar 
oralmente, provocando-os a pensar sobre a importância de fortalecer essas práticas para a otimi-
zação das competências para o século XXI.

Avaliação
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Livro: Desenvolvendo sua Organização: um 
Guia de Sustentabilidade para ONGs.

Autor: Susan Pezzullo

ISBN: 85 735 929 23

Idioma: Português

Editora: SENAC

Tipo: brochura 

Nº de Páginas: 232

As organizações não-governamentais (ONGs) desempenham um papel indispensável para 
as sociedades em muitos países, razão pela qual continuam a crescer e multiplicar-se. Este 
guia de sustentabilidade, elaborado com base na experiência de uma ONG dedicada ao 
desenvolvimento da capacidade de jovens atuantes em diversos países, entre eles o Brasil 
por intermédio da Fundação Abrinq, mostra como administrar um empreendimento desse 
gênero, tendo em vista sua manutenção financeira e a contínua expansão dos objetivos 
sociais em que se empenha.

Filme: Quanto vale ou é por quilo?

Diretor: Sérgio Bianchi 

Duração: 110 min

Ano: 2005 

Gênero: Drama

Classificação Indicativa: 14 anos

O filme Quanto vale ou é por quilo? traça um paralelo 
entre a vida no período da escravidão e a sociedade 
brasileira contemporânea, focalizando as semelhan-
ças existentes no contexto social e econômico das 
duas épocas. Com muitos atores afro-brasileiros, a 
ação se desenrola nesses dois períodos históricos ao 
mesmo tempo.

O longa utiliza linguagens variadas para contar essa 
história. Entre elas, trechos de documentários e pequenos contos de enredo, baseados em 
crônicas de Nireu Cavalcanti, extraídas de autos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 

Apesar de ser uma obra de ficção, a escravatura é mostrada como está descrita nesses do-
cumentos e em outros escritos históricos da época. Ao traçar esse paralelo entre o século 
XIX e o tempo atual, o filme questiona até que ponto a estrutura da sociedade brasileira 
realmente mudou da época colonial até hoje.44

Na Estante

Vale a pena LER

39

Vale a pena ASSISTIR

40
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Texto 1

Organização de Grupos de Trabalho45

Os seres humanos vêm construindo seu viver a partir de conversações. Vivemos mergulhados 
na linguagem e compartilhamos em grupos nossas experiências de vida desde os tempos das 
cavernas. Antes das sociedades patriarcais/matriarcais esse compartilhar acontecia na igualdade 
legítima de todos os indivíduos. E formamos nossa cultura desse modo, aprendendo uns com os 
outros de modo livre e não ordenado.

Entretanto, os modelos civilizatórios centralizados nos herdaram outro modelo de convivência 
onde os papéis sociais (pai, tutor, chefe, mestre e senhor) surgiram promovendo a diferenciação 
entre quem sabe e quem aprende. Nossas escolas estão organizadas assim, as empresas se hierar-
quizam desse modo e em nossas casas também convivemos nesta dinâmica.

Diante do desafio de construir práticas democráticas e participativas – que garanta a liberdade 
de expressão, direito de ir e vir, engajamento e proatividade –, fundamentais para atuação pro-
tagonista, selecionamos duas metodologias que possibilitam a organização dos encontros dos 
clubes nas definições de interesses e necessidades, garantindo uma participação efetiva entre os 
integrantes.

Metodologia de trabalho OPEN SPACE: organização de encontro de grupos.

Open Space (espaço aberto) é uma técnica de criação livre e colaborativa, onde os tópicos são 
propostos pelos participantes, e estes são livres para transitar entre as discussões. Trata-se da 
criação de um espaço aberto, pode ser em uma grande sala com várias rodas de interesses ou 
em salas diferentes, no qual os participantes propõem e se responsabilizam pelos temas a serem 
discutidos e aprofundados, criando a própria agenda do evento. Provoca uma migração dos par-
ticipantes da posição de expectadores para protagonistas do processo. Pode ser usado para o 
planejamento de ações, resolver conflitos, gerar novas ideias… 

O Open Space tem como princípio básico a combinação da paixão com a responsabilidade, que é 
incorporado em sua única regra: a lei dos dois pés – “Se você está em um lugar onde não esteja 
nem contribuindo, nem aprendendo, use os seus dois pés e vá para outro lugar.”

Além da lei, temos quatro princípios:

• Quem quer que venha, são as pessoas certas.

• Quando começar é a hora certa.

• O que quer aconteça é a única coisa que poderia ter acontecido.

• Quando acabar, acabou.

As condições para um bom Open Space são:

• Um problema real (os estudantes podem selecionar um problema já mapeado pelo 
Clube que afete suas vidas e comunidade).

• Diversidade e complexidade (de pessoas e opiniões).

• Desprendimento do resultado.

Textos de Apoio ao Educador
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• Senso de urgência (é pra ontem!).

• Conflito efetivo ou potencial (orientação criar um espaço aberto para o conflito, em 
que as partes conflituosas possam ser ouvidas sem julgamento e com empatia).

A simplicidade do Open Space cria o mínimo de estrutura para que a ordem emerja do caos. Esteja 
preparado para ser surpreendido!

Importante notar que quem propôs a discussão é o ANFITRIÃO, o único que deve permanecer no 
grupo e o responsável por:

1. ACOLHER quem quiser entrar e não questionar quem quiser sair.

2. Fazer a “COLHEITA” (tomar notas) daquilo que está sendo co-criado.

Os diálogos em grupos têm uma duração determinada, chamada “sessão”. Ao fim da sessão, o 
anfitrião de cada tópico apresenta o resultado da co-criação a todos os outros.

É possível haver uma segunda sessão, terceira, quarta,… com novos tópicos ou continuando 
os anteriores.

O resultado, além daquilo que foi co-criado, é uma experiência de liberdade num ambiente de 
aprendizado de mão dupla.

Texto 2

Brainstorm: toró de palpites46

Tempestade cerebral — Além de promover a solidariedade no grupo, esta atividade gera muitas 
ideias ou soluções para problemas imaginários ou dificuldades vividas pela comunidade. Durante 
a dinâmica, é melhor evitar críticas e avaliações, até o momento oportuno. O exercício dura mais 
ou menos uma hora. Forma-se um grupo grande ou diversos grupos de seis pessoas. O grupo tem 
15 minutos para pensar em problemas engraçados, reais ou imaginários e dar suas sugestões. Mas 
atenção: não pode haver julgamentos ou críticas durante toda a atividade. E quanto mais criativa 
e inusitada a solução, melhor! Deseja-se o maior número possível de ideias!

Deve ser nomeado um ESCRIBA no grupo que estará tomando nota de todas as ideias que sur-
girem. Passado o tempo estabelecido, o grupo faz a avaliação das ideias e escolhe as mais opor-
tunas. Ao final, forma-se, então, o plenário. O objetivo é falar das melhores ideias e formar uma 
pirâmide, cuja base será as propostas mais viáveis. A atividade deve ser encerrada com uma re-
flexão sobre a importância do grupo na solução de problemas que parecem insolúveis, quando 
pensamos neles isoladamente. E os interesses e necessidades que eles despertam para a Organi-
zação de Gente que Faz! 
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Texto 3

A menina que criou uma ONG para crianças47

Por Kizzy Bortollo

Aos 16 anos e disposta a ajudar quem mais precisa, Bianca Carvalho fundou uma ONG dentro de 
sua própria casa (e até pagou contas dela com a mesada!)

Bianca nunca foi uma menina rica. Moradora de uma comunidade carente na Baixada Fluminense, 
ela se acostumou desde pequena a ver a pobreza de perto. Mas isso não impediu que fosse atrás 
de seus sonhos. Quando tinha 13 anos, a garota escreveu um livro com três histórias infantis. Para 
ajudar na venda da publicação, Bia criou um projeto: "Passei a ir às escolas do meu bairro e apre-
sentava uma peça do livro aos alunos. Os atores eram algumas crianças do meu bairro e alguns 
amigos", Não demorou muito para que a garota montasse um grupo teatral e sua iniciativa, que 
começou como algo pequeno, se tornasse algo muito maior. 

Três anos depois, surgiu a ideia de montar uma ONG. "Queria passar um pouco de arte e cultura 
para as crianças e jovens da minha região. A falta de oportunidade da comunidade onde eu vivo e 
o fato de eu sempre me deparar com muita pobreza me fizeram querer ajudar as pessoas", conta. 
A garota contou o seu sonho para a mãe, que a incentivou a seguir adiante. "Comecei a estudar e 
ler muito sobre o assunto." 

Foi assim que, em 2003, surgiu a ONG Mundo Novo da Cultura. No começo, a sede da instituição 
era a própria casa da Bia. Com o apoio dos pais, a garota transformou o lar num espaço cultural. 
"A princípio, eu fazia oficinas de teatro, dança, inglês, desenho e artesanato." Logo na primeira 
semana, 150 pessoas se inscreveram para participar das atividades na casa da Bia. Alguns amigos 
da garota se ofereceram para trabalhar como voluntários. "Confesso que até algumas pessoas da 
minha idade achavam o que eu estava fazendo uma loucura. Mas eu sempre acreditei que, quan-
do existem força de vontade, idealismo e uma teimosia, não há dificuldade nesse mundo que não 
possa ser ultrapassada." No começo, era a família da Bianca que arcava com a maior parte dos 
custos da ONG. Para o lanche, ela corria atrás de doação de alimentos e pegava cadeiras empres-
tadas de uma empresa. Assim, ao menos todo mundo tinha onde sentar. 

Disposta a se dedicar cada vez mais ao seu trabalho, a garota decidiu fazer serviço social como 
curso universitário. Na faculdade, encontrou pessoas que entendem sua iniciativa. "Meus colegas 
de turma me apoiam de verdade e gostam do meu trabalho. Uns até se espelham!" Bia dedica-se 
ao máximo ao que faz. "Algumas vezes, eu já deixei de sair porque no dia seguinte eu tinha com-
promisso com as crianças. Ou ainda porque tinha que correr atrás de voluntários para a ONG. Mas 
sei que nada foi em vão."

A garota afirma curtir muito todas as crianças que fazem parte do seu mundo, mas se emociona 
ao falar de uma em especial. "Ela está com a gente desde o maternal e já frequenta o quarto 
ano da escola. É bem legal poder acompanhar a evolução dela. Fico orgulhosa, como uma mãe 
mesmo!" Essa garotinha quer ser atriz e Bianca promete fazer a sua parte para ajudá-la. "Sei que 
essa oficina de arte e teatro que oferecemos mudou a vida dela em todos os sentidos, pois mes-
mo pequenininha ela já sabe o que quer fazer da vida", conta. Bianca se emociona também ao se 
lembrar da vez em que levou mais de 100 crianças para conhecer a praia. "Elas ficaram fascinadas! 
Não queriam mais ir embora." 

Hoje, aos 22 anos, Bianca atende 220 beneficiados, ao lado de 20 voluntários e 50 parceiros. O tra-
balho é feito em uma casa alugada, mas logo eles se mudam para uma sede própria. Na ONG, os 
interessados têm à disposição creche, pré-escola, complementação escolar da 1ª à 8ª série (que 
inclui atividades como dança, teatro e esportes). O lugar ainda oferece alfabetização para jovens 
e adultos, almoços comunitários e distribuição de roupas, sapatos e brinquedos. 
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"Tudo isso eu consigo através da doação de voluntários, de pessoas boas e humanas que nos 
ajudam durante todo o ano", conta, deixando claro que as pessoas que mais ajudam são as da 
comunidade mesmo, justamente as mais humildes. "Eu já cheguei a gastar (e ainda gasto até hoje) 
uma grana do meu bolso para favorecer a ONG." Os pais da Bianca ajudam muito também e a 
garota admite já ter pago contas de água e luz com parte da mesada. "Não tenho um valor certo 
de quanto eu e minha família já investimos. Mas o que importa é poder mudar a história de vida 
dessas crianças para que sigam o caminho da verdade, do bem!" 

Agora, o objetivo da Bianca é poder melhorar a estrutura da ONG para que ela seja uma grande 
referência de estudos e cultura. Enquanto isso, ela faz planos de se casar com o namorado. "Ele 
tem muito orgulho e admiração pelo meu trabalho. Acho que esse é um dos motivos pelos quais 
ele é apaixonado por mim!"
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Eu sei, mas não devia48

Por Marina Colasanti

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as jane-
las ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha 
para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo 
se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o 
ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café cor-
rendo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. 
A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar 
no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos 
e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negocia-
ções de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos núme-
ros, da longa duração.

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as 
pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. 

A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o 
dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais 
do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho, para ganhar 
mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra.

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a 
televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, 
desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz 
artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da água 
potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passa-
rinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não 
ter sequer uma planta.

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perce-
ber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, 
a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente 
molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no 
fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda 
fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evi-
tar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se 
acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde 
de si mesma.

Anexo A - Eu sei, mas não devia
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Orientação: Criar uma lista de possíveis projetos (uma folha para cada projeto).

Anexo B - Primeiro Passo

IDEIA:
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(Uma folha para cada contato)

A quem devemos contatar para obter apoio e informações?

Nome:        Telefone:

Você acha que a proposta do Clube pode ajudar a sua comunidade?

Há no momento outras organizações trabalhando nessa proposta em particular?

Quantas pessoas seriam necessárias?

Na sua opinião, como as melhorias propostas por você poderão ser alcançadas?

Quais recursos financeiros seriam necessários?

Quais os recursos que os contatos dispõem para ajudar na realização da melhoria?

Os contatos têm sugestão de outras necessidades ou pessoas que possam apoiar a iniciativa 
do clube?

Anexo C - Terceiro Passo
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Nesse sentido, esta aula busca provocar uma reflexão sobre a importância da Missão para a orga-
nização; o papel da organização na sociedade e o futuro da mesma, além de orientar os estudantes 
a estabelecer a Missão de uma organização, ou seja, a razão de ser do seu projeto.

41

AULA: NADA ACONTECE ANTES DE UM SONHO.  
DE VOLTA À MISSÃO.  

“ ”
 Uma empresa é um organismo vivo. Tem 

personalidade, imagem e cultura própria. É constituída 
por profissionais com características e habilidades 
diferentes, mas que, juntos, se complementam em 

busca de objetivos e sonhos em comum.49
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Nesse sentido, esta aula busca provocar uma reflexão sobre a importância da Missão para a orga-
nização; o papel da organização na sociedade e o futuro da mesma, além de orientar os estudantes 
a estabelecer a Missão de uma organização, ou seja, a razão de ser do seu projeto.

41

AULA: NADA ACONTECE ANTES DE UM SONHO.  
DE VOLTA À MISSÃO.  

“ ”
 Uma empresa é um organismo vivo. Tem 

personalidade, imagem e cultura própria. É constituída 
por profissionais com características e habilidades 
diferentes, mas que, juntos, se complementam em 

busca de objetivos e sonhos em comum.49

• Compreender a importância da Missão para a organização ou empresa e para todos 
que a representam.

• Lápis e borracha para todos;

• Atividade: O que tenho a oferecer (Anexo A) – 1 para cada 5 estudantes ou Clube;

• Atividade: Nossa Missão (Anexo B) – 1 para cada 5 estudantes ou Clube.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O que temos a 
oferecer. Definição da natureza de uma Empresa. 45 minutos

Atividade: Nossa Missão.
Elaboração da missão da organização, a par-
tir da empresa criada na atividade “O que 
temos a oferecer”.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Identificar as necessidades da sociedade e do público alvo para criação de um produto 
ou serviço que satisfaça seus desejo e necessidades. 

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: O que temos a oferecer 

Objetivo
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Antes de definir a Missão de uma organização é necessário analisar as necessidades dos consumi-
dores, seus desejos, e os produtos ou serviços que serão oferecidos para satisfazê-los. 

Assim, esta atividade tem o intuito de instigar os estudantes a criar uma Empresa, na qual os pro-
dutos ou serviços prestados levem em conta as necessidades da sociedade e dos seus indivíduos.

Para dar início a atividade “O que temos a oferecer” (Anexo B), a turma será dividida em grupos 
de 4 ou 5 estudantes, com a finalidade de que criem uma empresa de produtos ou serviços, 
levando em consideração a visão do cliente e suas necessidades. É necessário criar e nomear 
o produto ou serviço para diferenciá-lo dos demais disponíveis no mercado e pontuar os seus 
benefícios ou vantagens. 

Após a finalização da atividade, é interessante abrir espaço para que os estudantes socializem 
seus produtos ou serviços, questionem e deem sugestões durante as apresentações. É importan-
te solicitar que eles façam o registro dos produtos ou serviços apresentados pelos colegas para 
refletir sobre o mercado e as estratégias da organização.

        

• Definir a Missão, razão da existência da organização.

A Missão de uma organização deve ser voltada para o futuro, deve ser clara, simples e direta para 
não causar dúvidas ou confundir as pessoas.  Portanto, todos precisam conhecer e compreender 
a Missão da organização ou empresa da qual fazem parte, além de sentirem-se motivados e com-
prometidos para alcançar seus objetivos.

O propósito desta atividade é orientar os estudantes a elaborar a missão da organização, a partir 
da empresa criada na atividade “O que temos a oferecer”. Para isso é preciso que tenham consci-
ência de que a Missão é a razão de existir de uma empresa, é a sua identidade.

Para isso, os estudantes devem responder alguns questionamentos que irão orientá-los na elabo-
ração da Missão (Anexo B). 

É interessante ressaltar que nem sempre será necessário responder a todos os questionamentos 
para elaborar a Missão de uma organização, como também, não é necessário seguir a ordem su-
gerida. A melhor maneira de elaborar a Missão de uma organização ou empresa, é compreender 
o conceito e testar a validade das perguntas. 

Ao concluir a atividade, os estudantes precisam apresentar a Missão da sua ONG, para que todos 
percebam o que cada uma se propõe a fazer e para quem. 

Desenvolvimento

Atividade: Nossa missão

Objetivo

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes compreendem a importância da Missão para uma organização ou em-
presa, assim como, se conseguiram elaborar a Missão de sua ONG, pontuando o que ela se propõe 
a fazer e para quem. 

Observe, também, se eles compreendem que a Missão oferece uma direção estratégica para o 
que querem alcançar, motivando a todos que compõem a equipe a alcançar os objetivos. 

A participação nas discussões também pode ser considerada um critério de avaliação, para verifi-
cação dos objetivos atingidos das aulas. 

 
Livro: Visão, Valores e Missão Organizacional - Construindo a organi-
zação do futuro.

Título original: Organizationals visions, values and missions

Editora: Qualitymark

Escrito por: Cynthia D. Scott, Dennis T. Jaffe, Glenn R. Tobe

O livro Visão, Valores e Missão Organizacional envolve o leitor por 
meio de exercícios, atividades, avaliações e exemplos, com o propósito 

de compreendermos o processo de criação da visão, a importância dos valores e da razão 
de existir da organização. Esse livro mostrará como estes elementos se inter-relacionam 
para criar uma organização coerente, alinhada e produtiva.

Filme: O Diabo Veste Prada

Gênero: Comédia Dramática

Direção: David Frankel

Roteiro: Aline BroshMcKenna

Duração: 110 min.

Ano: 2006

País: Estados Unidos

Classificação: Livre

Informação complementar: Baseado em romance de 
Lauren Weisberger

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

42

Vale a pena ASSISTIR

43
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O filme O Diabo veste Prada traz a história de uma jovem, jornalista recém-formada, que 
se muda para Nova York para trabalhar na maior revista de moda da cidade, editada pela 
poderosa Miranda Priestly (Meryl Streep), mas tem sérios problemas com as exigências do 
novo emprego, incluindo as tarefas ordenadas pela chefe.

Com esse filme os estudantes podem refletir sobre missão, visão e valores de uma organi-
zação, como também, sobre as ambições de um profissional para alcançar seus objetivos. 

Missão e Visão: Definições necessárias para um bom começo.50

[...] Para a organização, o mais importante é ter clara qual é a sua missão. A missão resume a pró-
pria razão de existir da organização.

Na verdade, a missão descreve em linhas gerais onde a organização vai atuar e qual será seu foco 
principal. Se a missão não estiver clara, poderá haver problemas de ordem interna - como confu-
são por parte do corpo funcional e de colaboradores e até mesmo questionamentos como: será 
que de fato a organização está fazendo o que deveria fazer?

A seguir, apresentamos alguns pressupostos que podem facilitar a elaboração da missão:

1 A descrição da missão deve considerar o motivo principal que deu origem à criação da 
organização. No ciclo de vida das organizações, é comum que ocorram mudanças na 
direção das atividades. Entretanto, uma vez observadas estas mudanças, é aconselhá-
vel adequar a missão, de modo que a organização não fuja do seu objetivo principal, 
mantendo-se fiel ao fator que gerou sua criação.

2 A missão deve mostrar qual a forma de atuação da organização e sua direção, sintetizan-
do seus principais valores. É fato que algumas organizações, em função da necessidade 
de recursos, em um dado momento talvez tenham que fazer um projeto que fuja um 
pouco da sua linha de atuação. Neste caso, alguns autores sugerem que a missão deverá 
ser reformulada para que não perca o sentido e abranja as novas formas e/ou áreas de 
atuação da instituição. Entretanto, é fundamental que a organização jamais perca de 
vista sua razão de ser central, apesar da flexibilidade para eventuais readequações.

3  Uma missão pode estar amarrada a um determinado período de tempo? Bem, em 
primeiro lugar não devemos imaginar que uma missão tenha prazo delimitado, pois 
se for assim estaremos definindo que a organização tem dia e hora para acabar. Em 
segundo lugar, isso também não quer dizer que não possamos rever a missão da or-
ganização. Muito pelo contrário, é saudável que de tempos em tempos a missão de 
uma organização seja revista. A conotação temporal está ligada mais à visão e não à 
missão. Assim, é recomendável que a missão não tenha um prazo preestabelecido.

4 É importante que a missão seja descrita com muita clareza e objetividade, de modo 
que todos da organização a entendam e que qualquer pessoa de fora compreenda 
com facilidade a razão de ser da instituição.

A descrição clara da missão facilita a elaboração de estratégias. 

Texto de Apoio ao Educador
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Um exemplo de missão clara:

AABPSM – Associação de Apoio a Bebês Prematuros do Hospital Santa Madalena.

Missão: Proporcionar melhor qualidade de vida aos bebês prematuros internados na Unidade 
Neonatal do Hospital Santa Madalena.

Observamos de forma clara que o foco da organização é promover ações para melhorar a qua-
lidade de vida dos bebês prematuros no hospital Santa Madalena. É clara e direta - uma pessoa 
que não seja da organização consegue entender. Neste caso, também é específica no seu objetivo, 
pois descreve de forma clara o beneficiário (bebês prematuros) e é pontual na abrangência, pois 
delimita um local (hospital Santa Madalena).

Um exemplo de missão pouco clara:

AJD – Associação dos Jogadores de Dominó.

Missão: Promover a disseminação do dominó, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. 

Observamos neste caso que a missão é completamente inconsistente. Vejamos:

1  Não é clara quanto ao objetivo, pois é muito ampla e não tem sustentação. Quem 
garante que o jogo de dominó pode melhorar a qualidade de vida das pessoas?

2  Também não há definição quanto ao espaço de atuação da entidade, que pode ser de 
abrangência local, regional, etc.

Vamos continuar avançando e discutir o que deve ser a visão de uma organização.

Ao estabelecermos a visão, devemos sempre ter em mente o que se deseja para a organização 
no futuro. Definir a visão é descrever os ideais e sonhos das pessoas que compõem a organização 
para o futuro da mesma.

Estes ideais devem representar grandes desafios, capazes de motivar toda a equipe. 

Um bom parâmetro para medir a qualidade da visão, é que esta faça parte da missão da organi-
zação. Assim, se a missão for atraente e suficientemente forte para causar transformação social, 
irá evocar naturalmente uma visão futurista. 

Outro ponto que devemos destacar é a importância de a visão ser suficientemente desafiadora 
– e, ao mesmo tempo, atingível - a ponto de motivar todos os colaboradores. Isso é importante 
porque mesmo que seja muito difícil atingir os objetivos propostos, os colaboradores precisam ter 
clareza sobre o caminho que deve ser seguido. 

Em resumo, tanto a missão quanto a visão precisam ser descritas com bastante objetividade, de 
forma a indicar a direção em que organização deve atuar.

Entre as organizações que compõem o terceiro setor, é comum uma certa confusão na descrição 
da missão e da visão. Entretanto, uma reflexão profunda sobre estes dois conceitos é válida para 
as organizações. Uma missão clara permite que a organização tenha uma visão de onde quer che-
gar. Uma visão suficientemente desafiadora e, ao mesmo tempo, atingível, facilita o cumprimento 
da missão. Bem elaboradas, as duas se complementam.
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Nome da Empresa/Clube/ONG:

Em qual área a empresa/Clube/ONG atua:

Desenhem ou escrevam sobre o produto ou serviço oferecido pela empresa/Clube/ONG.

Quais são as pessoas beneficiárias dos serviços ou os produtos de sua empresa/Clube/ONG 
ou qual é o seu Público-alvo:

 

Benefícios ou vantagens do produto ou serviço oferecidos pela Empresa/Clube/ONG:

 

Anexo A - O Que Tenho a Oferecer

Agora,  
que tal falar um pouco sobre 

seus produtos ou serviços oferecidos por 
sua empresa/Clube/ONG?! Para isso, junto 

com os seus colegas respondam as 
questões abaixo:
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O que a Empresa/Clube/ONG deve fazer para alcançar o que se propõe?

Para quem deve fazer?

Para que deve fazer?

Como deve fazer?

Onde deve fazer?

Qual a Responsabilidade Social a Empresa tem?

 
Procure unir as respostas dos questionamentos para ela-
borar a Missão da Empresa/Clube/ONG. Lembrem-se, não é 
necessário seguir essa ordem, muito menos utilizar todas as 
respostas. 

O importante é que vocês entendam e definam a missão e a 
Visão da empresa/ Clube ou ONG que vocês possuem para que 
todos tenham clareza sobre a razão de existir da mesma (o).

Agora é com vocês!

Anexo B - Nossa Missão

Chegou 
a hora de pensar sobre a 

Missão da empresa/Clube/ONG. Para 
isso, responda aos questionamentos abaixo 
juntamente com os seus colegas, eles irão 

ajudá-los na descrição da Missão. 
Vamos lá?!



152 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROTAGONISMO
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ao longo das aulas percebemos que os Clubes se constituiu em espaços destinados a prática e a 
vivência do Protagonismo, em que os estudantes puderam desenvolver um conjunto de habilida-
des relacionadas a organização e gestão de uma “empresa”. Assim como, por meio da experiência 
com os Clubes puderam pensar na possibilidade de construção de uma Organização de Gente que 
Faz – ONG. Agora, dando continuidade ao processo de desenvolvimento de competências para o 
século XXI vamos ajudar os estudantes a pensarem, com mais precisão, nos objetivos e metas de 
sua empresa/ ONG para que possam escolher o melhor caminho a seguir para alcançar a sua visão 
de futuro.

44

AULA: DEFININDO OS OBJETIVOS E AS METAS DE 
UMA ORGANIZAÇÃO DE GENTE QUE FAZ. 
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Ao longo das aulas percebemos que os Clubes se constituiu em espaços destinados a prática e a 
vivência do Protagonismo, em que os estudantes puderam desenvolver um conjunto de habilida-
des relacionadas a organização e gestão de uma “empresa”. Assim como, por meio da experiência 
com os Clubes puderam pensar na possibilidade de construção de uma Organização de Gente que 
Faz – ONG. Agora, dando continuidade ao processo de desenvolvimento de competências para o 
século XXI vamos ajudar os estudantes a pensarem, com mais precisão, nos objetivos e metas de 
sua empresa/ ONG para que possam escolher o melhor caminho a seguir para alcançar a sua visão 
de futuro.

44

AULA: DEFININDO OS OBJETIVOS E AS METAS DE 
UMA ORGANIZAÇÃO DE GENTE QUE FAZ. • Definir com mais precisão os objetivos e as metas da Organização de Gente que Faz - ONG.

• Lápis e borracha para todos.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O futuro da 
nossa Organização.

Descrição dos objetivos e das metas da 
Organização e reflexão sobre a importância 
do trabalho em equipe para alcançar os 
objetivos.

40 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Definir os objetivos e metas da Organização de Gente Faz - ONG.

Antes de levar os estudantes a definirem os objetivos e metas de suas ONGs é preciso retomar as 
explicações do que é objetivo e meta. O objetivo é a descrição do que se pretende alcançar e nem 
sempre é algo mensurável. Já a meta é sempre mensurável e é o desdobramento do objetivo em 
etapas. (Consultar o texto de Apoio ao Educador). 

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: O futuro da nossa organização 

Objetivo

Desenvolvimento
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Com os estudantes organizados de acordo com suas Organizações, pedir que confeccionem um 
cartaz com os objetivos e as metas da ONG orientados pelos seguintes pontos: 

• Quais são os objetivos da Organização Gente que Faz? 

• Quais metas devemos traçar para alcançar os objetivos descritos na questão anterior? 

• Qual a importância do trabalho em equipe para atingir as metas e os objetivos traçados?

Ao final, os grupos devem apresentar os objetivos e metas refletir sobre a importância de somar 
os esforços com seus associados, no sentido de potencializar o que precisar ser feito por cada 
para alcançar o que planejaram.  

Observe se os estudantes compreendem a importância de definir os objetivos para alcançar o que 
desejam, como também, se conseguem perceber a diferença entre metas e objetivos.  

Avalie as respostas dos estudantes às atividades propostas, se traçaram objetivos que pretendem 
alcançar e metas que detalham de forma quantitativa, estipulando prazos, valores, datas, etc. 
Observe também, se os estudantes construíram objetivos e metas para a Organização e se reco-
nhecem a importância de cada integrante para alcançá-los.

 
Livro: O Ciclo do Sucesso

Subtítulo: Como Descobrir suas Reais Metas de Vida 
e Chegar Aonde Você Quer

Autor: Brian Tracy

Editora: Gente

Edição: 1ª

Número de Páginas: 184

Origem: Nacional

O livro Ciclo do Sucesso reforça que a capacidade de 
acreditar em si determina o tamanho dos objetivos 
que escolhemos, assim como a determinação para 
atingi-los e a intensidade da persistência para supe-
rar cada obstáculo. O autor oferece caminhos para 
estabelecermos nossas metas e as ferramentas para 
superar os problemas, preparando o leitor para criar 
o ciclo do sucesso.

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

45
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Filme: O Funcionário do Mês 

Gênero: Comédia

Direção: Greg Coolidge Abrams, Robert L. Levy

Duração: 103 min.

Ano: 2006

País: Estados Unidos

Cor: Colorido

O filme Funcionário do mês traz a história de três fun-
cionários, Amy (Jessica Simpson), Zack (Dane Cook) 
e Vince (Dax Shepard) que trabalham no mesmo su-
permercado. Zack é um funcionário pouco dedicado 
e resolve estabelecer como meta pessoal se tornar o 
funcionário do mês para conquistar Amy. 

A partir desse momento, o professor pode mostrar aos estudantes as mudanças de atitude 
do protagonista para atingir a meta e a determinação para alcançar o seu objetivo. 

Como cumprir metas e alcançar objetivos de maneira contínua.51

José Roberto Marques

Traçar metas e objetivos para o nosso futuro é uma tarefa fácil. “Quero viajar, quero mudar de em-
prego, quero emagrecer, quero mil coisas”, mas colocar em prática é outra história. Por fases, nos 
sentimos motivados e, mas desanimamos após alguns meses, e todo o esforço anterior não leva ao 
objetivo desejado.

Manter a persistência perante as dificuldades e a desmotivação pode ser uma tarefa difícil, mas 
não impossível. Conhecer-se na essência é fundamental para sermos realistas quanto aos nossos 
objetivos e metas, e não ficarmos insistindo e almejando situações improváveis. Porém, devemos 
sonhar alto, acreditando sempre em nosso potencial, e dando o máximo para que aquilo que foi 
traçado seja conquistado de forma contínua, e não em raros momentos de nossas vidas.

Para que seus objetivos e metas sejam cumpridos e alcançados constantemente em sua vida, con-
fira as dicas abaixo:

PLANEJE

Para saber o que você deve fazer e o que esperar do futuro, é preciso planejar o que se almeja. Um 
planejamento completo deve ter objetivos, metas, quais os esforços necessários, assim como o 
tempo provável que toda essa jornada levará. Se quiser viajar, por exemplo, defina o local, a data, 
o investimento necessário, assim como os esforços para conseguir esse dinheiro e o que mais for 
preciso. Faça o possível para não sair de seu planejamento.

Vale a pena ASSISTIR

46

Texto de Apoio ao Educador
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MANTENHA O FOCO

Se seus objetivos e metas estão firmes e esses são realmente seus desejos, mantenha o foco! Caso 
se sinta desmotivado, imagine-se chegando ao ponto pretendido e sua meta sendo cumprida e 
você saberá que os esforços serão recompensados. Para conseguirmos chegar onde queremos, é 
necessário muito esforço e renúncias. Mas se você está decidido, é capaz de passar por isso tudo. 
Tenha foco!

CUIDE DE SEUS HORÁRIOS

O que você precisa para chegar onde deseja são suas ações. Essas ações serão feitas em seu tempo 
disponível. A maneira como organizamos nosso tempo é muito importante para cumprimos nossas 
metas. Organize suas horas com sabedoria, sem deixar que o tempo passe inutilmente. A produti-
vidade será sua aliada!

DISCIPLINA

Sono, preguiça, descrença, caminhos curtos — porém tortos — e outras distrações não te levam 
a lugar algum, só para o mesmo lugar. Se você quer ir além, precisará incorporar a disciplina ao 
seu dia a dia. Ela te colocará nos eixos quando aquele friozinho lá fora não quiser te deixar sair de 
debaixo das cobertas. Seja disciplinado!

COMEMORE

Saiba se parabenizar quando percebe avanços em sua trajetória e quando alcançar algo que traçou 
anteriormente. Isso é fruto do seu suor, do seu planejamento, foco, dedicação e disciplina. Come-
more e continue seu caminho rumo aos outros objetivos e metas, você é mais que capaz!

Por fim, sempre almeje coisas boas para você. Mantenha-se sempre carregado de propósitos, e 
direcione seus passos rumo a eles. Assim você alcançará novos 

Uma organização é uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um deter-
minado objetivo. [...] A justificativa para a existência de organizações é a de que certas metas só 
podem ser alcançadas mediante a ação convergente de grupos de pessoas. Neste sentido, qual-
quer que seja a meta (obtenção de lucro, educação, religião, saúde, eleição de um candidato ou 
construção de um estádio de futebol), as organizações se caracterizam por um comportamento 
voltado para alcançá-la.52

Esta aula pretende ajudar os estudantes a buscarem estratégias para alcançar os objetivos da 
organização, como também, a definirem as funções e as responsabilidades de cada membro. 
Enfatiza que uma Equipe é formada por pessoas que desempenham diferentes funções que se 
complementam para atingir o objetivo, tornando o processo e os resultados mais proveitosos 
e sinérgicos.

47

AULA: DEFININDO AS ESTRATÉGIAS E AS FUNÇÕES 
DE UMA ORGANIZAÇÃO DE GENTE QUE FAZ.
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Uma organização é uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um deter-
minado objetivo. [...] A justificativa para a existência de organizações é a de que certas metas só 
podem ser alcançadas mediante a ação convergente de grupos de pessoas. Neste sentido, qual-
quer que seja a meta (obtenção de lucro, educação, religião, saúde, eleição de um candidato ou 
construção de um estádio de futebol), as organizações se caracterizam por um comportamento 
voltado para alcançá-la.52

Esta aula pretende ajudar os estudantes a buscarem estratégias para alcançar os objetivos da 
organização, como também, a definirem as funções e as responsabilidades de cada membro. 
Enfatiza que uma Equipe é formada por pessoas que desempenham diferentes funções que se 
complementam para atingir o objetivo, tornando o processo e os resultados mais proveitosos 
e sinérgicos.

47

AULA: DEFININDO AS ESTRATÉGIAS E AS FUNÇÕES 
DE UMA ORGANIZAÇÃO DE GENTE QUE FAZ.
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• Compreender a importância de elaborar estratégias para alcançar os objetivos da 
organização;

• Definir as funções e cargos da organização a partir das necessidades e habilidades 
presentes no grupo.

• Folha de papel A4 - para todos os estudantes;

• Lápis e borracha para todos;

• Data show para apresentar slides;

• Atividade: Nossa construção (Anexo A) – 1 Cópia para cada ONG;

• Atividade: Definindo as Funções (Anexo B) – 1 Cópia para cada ONG.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Nossa construção. Definição de algumas estratégias da organi-
zação. 45 minutos

Atividade: Definindo  
funções.

Definição das funções e responsabilidades 
de cada membro da organização. 45 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Definir estratégias para alcançar os objetivos da Organização.

Objetivo Geral

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Nossa Construção 

Objetivo
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De nada adianta ter um objetivo se não dedicar tempo e energia para traçar as estratégias para 
alcançá-lo. É bem verdade que é preciso saber aonde se pretende chegar para depois saber exa-
tamente como fazer para chegar lá.  

O intuito da atividade “Nossa construção” (Anexo A) é trabalhar os objetivos da Organização tra-
balhados nas aulas anteriores para ajudá-los a buscarem estratégias para atingi-los. Para isso, 
devem se organizar em grupos de acordo com as suas ONGs. Para orientação dos estudantes no 
momento da atividade ler Texto de Apoio ao Educador: Como administrar e definir estratégias 
para a vida. 

Ao finalizarem a atividade, deve-se garantir um espaço para os estudantes socializem as estraté-
gias, mostrando como elas estão alinhadas aos objetivos traçados nas aulas anteriores. 

        

• Definir as funções e responsabilidades de cada membro da Organização.  

O propósito desta atividade é que estudantes possam estabelecer as funções necessárias e as res-
ponsabilidades de cada membro da equipe para o desenvolvimento das atividades da ONG. Para 
isso, é necessário ressaltar que a equipe deverá analisar as características e habilidades de cada 
integrante, para que cada um cuide das suas funções na área que têm mais habilidade; outro as-
pecto a ser observado é o tamanho da equipe - esta deve ser proporcional ao volume de trabalho 
da organização.  Caso os estudantes tenham dificuldades na hora de nomear os cargos e definir as 
funções que devem existir na organização o educador pode trazer para este momento a Aula do 
6o Ano: Hum...prá fazer gol tem que ter estratégia. Mas quem vai fazer o quê?

Os estudantes devem definir as funções e as responsabilidades de cada integrante, registrando 
inicialmente o nome da organização e os objetivos da mesma (Ver Anexo B). 

Observe se os estudantes conseguiram estabelecer estratégias de acordo com os objetivos traça-
dos de suas ONGs e se os cargos criados e funções dos membros da equipe estão de acordo com 
as necessidades da ONGs. 

Desenvolvimento

Atividade: Definindo as funções 

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação



160 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PROTAGONISMO
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Como administrar e definir estratégias para a vida.53

Maria Paula da Silva

Estratégia nada mais é do que definir ações, metas que tragam resultados positivos e vantagens 
para uma organização ou pessoa. O que envolve a estratégia é a tomada de decisão e ela precisa 
estar alinhada aos princípios e valores de quem irá executá-la.

Algumas dicas para ter uma boa estratégia são:

1.  Saber onde quer chegar: é preciso ter um objetivo claro e atingível (desafiador, mas 
não impossível);

2.  Escolher ações para alcançar o objetivo: essas ações precisam ser baseadas no re-
ferencial estratégico da organização (missão, visão, valores) ou propósitos, valores 
pessoais, caso seja uma estratégia pessoal;

3.  Definir prazos: as ações precisam de um prazo final definido para ocorrerem, assim 
ficará mais organizado e com maior foco em cada ação;

4.  Conhecer seus limites e os de sua organização: as ações precisam ser acessíveis, 
incluindo os recursos financeiros e humanos. É preciso planejar tudo sendo o mais 
crítico e realista possível;

5.  Inovar em suas escolhas e decisões: nos casos de estratégias pessoais, busque infor-
mações sobre quem já tentou alcançar os mesmos objetivos que os seus. Para organi-
zações, não deixe ninguém da empresa fora do brainstorming, pois a troca de ideias é 
fundamental e sempre pode surgir uma melhor.

É importante estar em constante desenvolvimento: renove seus objetivos e estratégias, assim você 
estará sempre em crescimento!

 

 
Livro: O Gestor de Sonhos

Subtítulo: Como motivar uma equipe para o sucesso

Editora: Ideias de Ler

Data de Publicação: 2008

Nº de páginas: 144

Texto de Apoio ao Educador

Na Estante

Vale a pena LER
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O livro O Gestor de Sonhos traz a história de uma organização fictícia que enfrenta sérios 
problemas com a desmotivação dos colaboradores. Essa desmotivação acaba interferindo 
no clima organizacional - por isso os gestores resolvem investigar o que é que realmente 
move os seus funcionários. E descobrem que a chave da motivação não é a promessa de 
promoções e aumento de salários, mas sim a realização dos seus sonhos pessoais. Assim, é 
possível estimular o espírito de equipe e a lealdade, levando em consideração, como estra-
tégia, a importância de cada pessoa para a organização.

Filme: O último Samurai

Gênero: Ação

Direção: Edward Zwick

Duração: 154 min.

Ano: 2003.

O filme O Último Samurai traz a história de um militar nor-
te-americano, capitão Nathan Algren. O capitão Nathan 
chega ao Japão para treinar as tropas do Imperador Meiji 
e eliminar os últimos samurais, acabando com as tradições 
milenares. Quando Algren é capturado, aprende com o líder 
dos samurais, os códigos de honra dos guerreiros e, então, 
decide de que lado vai ficar.

Com esse filme o professor pode mostrar aos estudantes a importância do trabalho em 
equipe, das estratégias utilizadas e das crenças e os valores que fundamentam as decisões. 

Vale a pena ASSISTIR
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Anexo A - Nossa Construção

Olá 
pessoal! Para 

definir as estratégias da ONG 
vocês precisam primeiro retomar 

os objetivos da Organização. Para isso, 
escrevê-los na ilustração da casa a sua 

esquerda. Feito isso, nos tijolos apresentados 
abaixo da casa vocês devem definir as 

estratégias a serem utilizadas para alcança-
los. É a partir das estratégias que você 

melhor definirá as ações de cada 
membro da equipe.  
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Agora vocês vão definir “quem faz o quê” na Organização. Para isso estabeleçam os CARGOS/
FUNÇÕES e deleguem RESPONSABILIDADES para cada membro da equipe. Só não percam de vista 
os objetivos da ONG, por isso, antes de iniciar a tarefa registrem primeiro os objetivos no quadro 
localizado na parte central das planilhas.

Cargos/Funções Responsabilidades

Cargos/Funções Responsabilidades

Anexo B - Definindo as Funções

Objetivos da Organização
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Você pode se perguntar: e o sonho? O que o dinheiro tem a ver com meus sonhos? O ser huma-
no é movido pelos sonhos. São eles que trazem esperança e motivação para todos nós. São os 
sonhos que que se transformam em desejos e anseios pelo futuro e por meio deles que encontra-
mos a energia necessária para chegar aonde queremos.

É bem verdade que nem todos os sonhos envolvem necessariamente a utilização de recursos 
financeiros. Você pode sonhar com um mundo mais humano, pode almejar estreitar o seu relacio-
namento com sua família, sonhar em retomar uma velha amizade que se desgastou com o tempo. 
No entanto, existem sonhos que precisam de recursos financeiros para sua realização. Por exem-
plo, levar um ente querido a um bom restaurante, fazer uma viagem, comprar um carro ou um 
imóvel, adquirir um computador ou um celular de última geração. A boa gestão financeira pessoal 
aumenta as chances de realização desse tipo de sonho, e a educação financeira pode colaborar 
com esse objetivo.

E por falar em sonhos, você já parou para pensar em quantos sonhos você possui? Mais que isso, 
você já pensou no que realmente você tem feito para realizá-los? Um problema que muitas pes-
soas enfrentam é não saber como transformar os sonhos em realidade. 

AULA: PLANEJAMENTO FINANCEIRO NÃO  
É COISA DE ECONOMISTA! ORGANIZAÇÃO  
DE GENTE QUE FAZ E PROJETO DE VIDA  
PRECISAM DELE.

50
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Ora porque falta uma visão clara do caminho a ser percorrido entre o sonho e a sua concretiza-
ção, ora porque é necessário pensar no assunto e assumir uma posição ativa para transformar os 
sonhos em projetos.54

Esta aula ressalta a importância de uma postura ativa diante dos sonhos, para a concretização da 
VISÃO DE FUTURO. Desenvolvendo um diálogo sobre Planejamento Financeiro, de forma a orien-
tar os estudantes no reconhecimento da importância de controlar as despesas de seus projetos 
pessoais e coletivos.

• Conhecer a importância do planejamento financeiro para o desenvolvimento da ONG 
e/ou do Projeto de Vida;

• Levantar dados e custos dos recursos necessários para desenvolver a Organização de 
Gente que Faz.

• Lápis e borracha para todos;

• Papel sulfite – para cada estudante;

• Cadernos dos estudantes para anotação;

• Encartes de supermercados de promoções semanais para servir de base para os estu-
dantes definirem o preço de cada produto consumido por eles;

• Anexo A – 1 para cada estudante;

• Anexo B – 1 para cada estudante;

• Anexo C – 1 para cada clube;

• Anexo D – 1 para cada estudante.

Objetivo Geral

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Sonhar: Custa 
quanto?

Aplicação de um Planejamento Financeiro 
ao Projeto de Vida. 45 minutos

Atividade: Quanto custa 
sonhar juntos?

Aplicação de um Planejamento Financeiro a 
ONG - Organização Gente que Faz. 45 minutos

Avaliação. Retomada dos objetivos do encontro. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Compreender a importância do planejamento financeiro para o desenvolvimento da 
ONG e/ou do Projeto de Vida.

Numa Roda de Conversa com os estudantes o educador deve conversar sobre o que eles enten-
dem sobre planejamento financeiro, se já se planejaram financeiramente para comprar ou realizar 
algo e se costumam cuidar de suas finanças. 

Em seguida, peça a eles que relembrem tudo o que consumiram neste dia até o exato momento 
da aula. Coisas que tenham consumido para se alimentar, fazer higiene, se vestir, etc. Como: pão, 
creme dental, leite, etc. O educador deve anotar tudo o que os estudantes forem mencionando 
na lousa. Na sequencia devem ter alguns minutos para avaliarem o custo financeiro de cada uma 
das coisas mencionadas e se possível, o preço de cada uma delas. Para isso, dispor os encartes de 
supermercados de promoções de produtos e lojas para os estudantes.

Essa atividade pretende evidenciar que todos os dias nossas necessidades geram escolhas e gas-
tos de recursos e por isso é preciso prever esses os gastos na organização de um orçamento finan-
ceiro. Além disso, o mais importante: todos os gastos precisam contabilizados toda semana, mês, 
ano, por que os provém, neste caso, na maioria das vezes, por suas famílias. É necessário então, 
falar que toda organização, até mesmo a familiar, precisa ter um planejamento financeiro. Para 
isso vamos dividir a atividade em dois momentos:

Roteiro

Atividade: Sonhar: custa quanto?

Objetivo

Desenvolvimento
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1º Momento

Para falar do Projeto de Vida, do sonho colocado “no papel”, através de um Plano de Ação. Ou me-
lhor, para tratar mais do planejamento financeiro que muitos precisam empreender para realizar 
um sonho. Assim, sob orientação do educador, os estudantes devem escrever em seus cadernos:

• O (s) sonho (s) que orientam os seus Projetos de Vida;

• Dizer se para a realização do (s) sonho (s) existe algum ponto que implica no provimen-
to de recursos financeiros. Pode ser desde ter dinheiro para fazer um curso, comprar 
um livro, com transporte, alimentação a comprar uma borracha quando precisa;

• Como podem incluir as necessidades financeiras no Plano de Ação de seu Projeto de 
Vida. Isso inclui fazer, por exemplo, o levantamento de pessoas que podem ajudá-los 
financeiramente e/ou buscar alternativas viáveis para ter e manter o que precisa. 

2º Momento 

Os estudantes precisam retomar os conhecimentos sobre os objetivos e metas definidos nas aulas 
anteriores, detalhando financeiramente o que precisam fazer para alcançar o seu sonho. Assim, 
quanto maior clareza do que precisam, mais fácil de estabelecer as metas do Plano. 

        

• Levantar dados e custos dos recursos necessários para desenvolver a Organização de 
Gente que Faz. 

Para que se tenha um bom planejamento financeiro, é importante saber aonde se quer chegar – 
ter uma VISÃO DE FUTURO. É necessário, também, internalizar os OBJETIVOS, trazendo-os para a 
perspectiva de realização num Plano de Ação, estabelecendo METAS claras e objetivas, as quais 
demandam muitas vezes recursos materiais, humanos e até mesmo financeiros. Exemplo de re-
cursos materiais (espaço, papel, caneta), exemplo de recursos humanos (profissionais, voluntários 
ou não, cursos, palestras). 

Na hora de realizar o planejamento financeiro da ONG os estudantes devem levar em conside-
ração TODOS os recursos que vão precisar para que possam compor um orçamento. Isso inclui 
pensar em recursos que mantém a ONG em funcionamento e nos recursos que a fará crescer. 

Assim, com o planejamento em mãos, é possível buscar alternativas para conseguir o que se pre-
cisa, como, por exemplo, buscar por doações. 

Atividade: Quanto custa sonhar juntos?

Objetivo

Desenvolvimento
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Observe se os estudantes entenderam importância do planejamento financeiro para o desenvolvi-
mento de projetos pessoais e coletivos. 

15 Ideias criativas para captar recursos.55

Captar recursos tem sido a sua maior dificuldade? Então confira ideias criativas para você captar 
recursos!

Abaixo, listo algumas dicas de ações que podem ser trabalhadas de forma divertida para trazer 
recursos financeiros para a ONG, como para a criação de uma boa imagem de marca. 

1. Faça uma audição

Organize um espaço para crianças, jovens, mostrarem seus “talentos” musicais, por exemplo. 
Há muitos jovens querendo uma oportunidade para mostrar o que fazem. Crie um prêmio, uma 
marca. Faça isso anualmente. Acione “autoridades”, “influenciadores” para votar. O escolhido em 
cada categoria ganha um troféu (consiga-o por patrocínio). Cobre inscrição dos jovens, um valor 
suficiente para pagar seus custos e arrecadar algum fundo para sua instituição.

2. Show de talentos

Tem alguém que canta, toca algum instrumento, pinta quadros em minutos, dança ou algo assim? 
Faça um show de talentos, cobre ingresso.

3. Quantos feijões têm aqui?

Essa é para fazer na sua empresa, escola, faculdade. O desafio do feijão. Já ouviu falar? Coloque 
feijões num copo, pote, vasilha fechada. Desafie as pessoas a descobrir a quantidade de grãos. 
Para cada “chute”, cobre algo como R$ 2,00. O vencedor ganha os feijões e sua organização fica 
com o dinheiro. Para dar certo, é preciso engajar as pessoas a participar. Pode ser divertido!

4. Bingo

Todo mundo adora um bingo. Consiga bons prêmios e você conseguirá uma boa quantidade de 
participantes. Não cobre a entrada, mas cobre cada cartela. Sabemos que incentivar um “jogo 
vicioso” pode cair mal, mas faça intervalos de entretenimento, com apresentação de dança e 
música, por exemplo. Assim ninguém fica na loucura da competição.

Avaliação

Texto de Apoio ao Educador
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5. Rife um rango

Faça parceria com um bom restaurante da sua cidade, daquele que você talvez nunca tenha uma 
oportunidade de ir. Essa venda pode ser mais exclusiva, como por exemplo, 200 números apenas, 
por R$ 10,00 cada. Ou por quantidade: 1000 unidades, sendo R$ 2,00 cada. Se for mais exclusiva, 
faça bimestralmente. Não esqueça de pedir um vale para 2 refeições, para que o vencedor possa 
levar um acompanhante.

6. Faça uma pulseira de silicone com a sua causa, estilo Livestrong

Mande fazer pulseiras com palavras que transmitam a sua mensagem, a sua missão. Venda-as para 
seus apoiadores, peça apoio de empresas para que elas comprem um montante e distribua-as para 
seus beneficiados. Por exemplo, para uma organização que trabalha com a prevenção do câncer 
de mama, as pulseiras podem ser rosa com palavras como: AUTOESTIMA / SUPERAÇÃO/ VITÓRIA. 

7. Troque o lanche da tarde por uma fruta

Faça parceria com padarias do seu bairro, faça uma campanha em que, no caixa do estabeleci-
mento, deve estar uma cesta com frutas e um cartaz dizendo, troque seu lanche por uma fruta e 
dê o troco para ajudar quem mais precisa, algo assim. Por exemplo, se a pessoa pegou um pão de 
queijo e um suco, gastaria em média 5 reais. No caixa ela pode desistir e levar uma fruta, pagando 
o mesmo valor. Pode ser feito uma vez por semana em determinado horário, a conversar com o 
proprietário da padaria. Ideal para organizações que trabalham com saúde.

8. Venda materiais recicláveis

Acabou o cartucho da impressora? Não jogue fora, você pode vendê-lo. Aprenda a dar sustenta-
bilidade para cada processo do seu dia. Você também pode vender revistas, jornais e todo tipo de 
papel que não tem mais função.

9. Organize uma corrida/caminhada

Organizar eventos assim não é fácil, mas contando com patrocínio de empresas de produtos para 
corredores, com certeza você captará bons recursos.

10. Promova um leilão online

Reúna produtos/serviços/oportunidades exclusivas e ofereça-os em um leilão online. Como, por 
exemplo, uma camiseta de futebol histórica, um CD assinado por um cantor(a) famoso(a), um café 
com um CEO super recomendado. Você pode atingir vários públicos com essa ferramenta. 

11. Exposição fotográfica

Promova um concurso de fotografias. Solicite que os participantes façam uma foto que transmi-
ta uma mensagem para seus beneficiados, que os represente, que represente sua organização. 
Exponha-as em algum lugar em que as pessoas possam votar na foto mais artística/legal/bonita 
e cobre entrada para a exposição. A foto mais votada pode ganhar um curso numa escola de fo-
tografia, através da parceria com a sua organização.
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12. Venda mudas de plantas ou sementes em um estacionamento, em troca de um equilíbrio 
entre o meio-ambiente e a poluição que o carro está emitindo.

Ação perfeita para organizações ambientais. A venda é um valor simbólico. Pergunte ao motorista 
algo como: quanto você pagaria para respirar um ar mais limpo e equilibrar a emissão de CO2 do 
seu carro? E faça-o pagar esse valor pela muda e pela promessa de que a organização também se 
compromete de plantar uma muda a cada vendida.

13. Leiloe vagas de estacionamento na sua empresa

Isso pode ser feito por qualquer empresa/organização. Imagine uma empresa em que só diretores 
e visitantes podem estacionar. Leiloe uma vaga de estacionamento por um mês, com direito a 
identificação na vaga com o nome e o cargo da pessoa. Se for uma empresa, escolha uma institui-
ção para doar anualmente, se for uma organização que não tiver estacionamento, faça parceria 
com um estacionamento próximo. Vai ser, no mínimo, divertido (imagina o estagiário com uma 
placa numa vaga exclusiva pra ele?).

14. Um milhão de centavos

Crie vários cofrinhos com solicitação de doação de 1 centavo, com o nome da campanha: 1 milhão 
de centavos (R$ 10.000,00). Afinal, quem não tem uns centavos sobrando no bolso?

15. Venda cartões comemorativos

Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia internacional da Mulher… Não faltam datas comemorativas para que 
as pessoas queiram homenagear outras com frases e imagens bonitas. Por que não desenvolver a 
sua própria linha de cartões? Claro, sempre alinhada com sua missão. Mais emotivo, mais diverti-
do? Um exemplo seria uma organização que trabalha a geração de trabalho e renda desenvolver 
um cartão parabenizando o novo emprego. A venda pode (deve) ser feita em livrarias comuns, 
junto com outros cartões. Por isso, o seu precisa, pelo menos, chamar atenção a primeira vista.
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Livro: Economia Solidária Como Práxis

Pedagógica - Vol.1 - Série Educação Popular

Autor: Moacir Gadotti

Editora: Editora E Livraria Instituto Paulo Freire

Número de Páginas: 136

Número Edição: 1

Ano Edição: 2009

O livro Economia solidária como práxis pedagógica inaugura 
a série Educação Popular. Prefaciado por Paul Singer, neste 
livro Moacir Gadotti sustenta que a economia solidária não 
trata apenas de produtos e serviços. Ela é, antes de mais 
nada, a adoção de um conceito, o conceito de bem viver. Por 
isso, ela precisa tanto da educação quanto a educação preci-

sa dela. Segundo o autor, a economia solidária é o embrião de uma nova sociedade e uma 
alternativa real ao capitalismo que, por natureza, é incapaz de atender a todos e a todas com 
justiça. A economia solidária resgata, hoje, na América Latina, o caráter contestatório, parti-
cipativo, alternativo e alterativo dos primórdios do grande movimento da educação popular.

Filme: À procura da felicidade

Gênero: Drama

Direção: Gabriele Muccino

Produção: James Lassiter, Jason Blumenthal, Steve Tis-
ch, Teddy Zee, Todd Black, Will Smith

Duração: 118 min.

Ano: 2006

País: Estados Unidos

Estúdio: Columbia Pictures Corporation / OverbrookE-
ntertainment

Classificação: Livre

Inspirado em uma historia real, o filme À procura da 
felicidade trata de um homem pobre e desempregado 
chamado Christopher (interpretado pelo ator Will Smi-

th), que se separa da esposa e luta para sobreviver e sustentar o filho. Seu sonho, trabalhar 
no mercado financeiro, parece piada para alguém em suas condições de vida. Mas a sua 
garra para perseguir o sonho e a sua resistência a sucumbir diante de tamanhas dificuldades 
no caminho são impressionantes!

Na Estante

Vale a pena LER
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