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FELLOWS? WORLD CAFÉ? 

O Programa de Fellows está entre as novas iniciativas do ciclo 2018-2019 da Enactus Brasil. 

Por meio de uma parceria com a PM4NGOs (editora e criadora do Guia do PMD Pro no 
mundo), os Alumni Enactors receberam capacitações mensais sobre PMD Pro por um staff 
da PM4NGOs. Os conhecimentos adquiridos sobre gerenciamento de projetos, somados às 
experiências vividas como um membro Enactus, foram aplicados e compartilhadas 
diretamente com as equipes de projetos dos Times Enactus ativos.

 

"O Programa foi criado com o objetivo principal de profissionalizar ainda mais os projetos da rede 

Enactus visando um maior impacto em suas respectivas comunidades e desenvolver Enactors como 

gestores de projetos."
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Da esquerda para a direita as Fellows 

organizadoras do World Café: Larissa Godoy, 

Alumni do time Enactus UNESP Araraquara, 

Bruna Freire, Alumni do time Enactus USP São 

Carlos, Bianca Macedo, Alumni do time 

Enactus FEA-RP/USP e Luiza Soares, Alumni 

do time Enactus ESALQ-USP.

Baseado na experiência dessa nova iniciativa, a Fellow Larissa teve a ideia de construir um 
momento durante o ENEB em que não só pudéssemos compartilhar nossos conhecimentos 
de Fellow, como também engajar os times a trocarem experiências entre si.

Após uma pesquisa, percebemos que as equipes de projeto sentiam a necessidade de 
aprofundar o conhecimento em Indicadores e Relação com a Comunidade, e foi assim que 
surgiu o World Café durante o ENEB, seguido de um pequeno treinamento.

Sabendo do curto tempo para a experiência, foram criados dois materiais para aprofundar a 
discussão e serem lidos posteriormente, o primeiro foi organizado pela Bruna ”Indicadores: 
Como mensurar impacto de projetos e times?” E o segundo consiste nesse, no qual 
objetivamos trazer experiências teóricas e práticas de como se relacionar com as 
comunidades e criar uma relação duradoura/saudável.

 

https://drive.google.com/file/d/1O9p24FUaMajtdL6AvTUzP0eCYxEgrEoB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9p24FUaMajtdL6AvTUzP0eCYxEgrEoB/view?usp=sharing


Esse material foi criado a partir de 10 perguntas reflexivas,  essas abordam práticas que um time 

pode realizar para se relacionar com as comunidades no qual atuam. A partir, dessas perguntas 

foi elaborado um diagrama chamado “Jornada para um bom relacionamento com a comunidade” 

com links (na próxima página) que vai te direcionar para as respostas de cada pergunta proposta.  

Dessa forma, existem duas maneiras de ler esse material.  A primeira consiste em responder as 

perguntas do diagrama e ir conforme as respostas  direcionando-se  para o conteúdo que deseja 

ler. Ou a segunda consiste em ler o material de forma tradicional em texto corrido. O importante 

é compreender que independente da forma escolhida todas as ações propostas no material 

devem ser recorrentes, para garantir que um bom relacionamento com a comunidade se 

mantenha!
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COMO ESSE MATERIAL FOI CRIADO?
Muito do que está escrito aqui foi fruto das minhas 

experiências com projetos sociais e das leituras que realizei 

nesse período. Tentei reunir o que aprendi entre tentativas, 
erros e acertos ao longo dos anos e que gostaria que alguém 

tivesse compartilhado comigo anteriormente.

Não se esqueça que o objetivo desse material não é ser uma 
receita de bolo e nem um guia rígido, grande parte do 

descrito aqui funcionou comigo devido a realidade no qual 

estava inserida e pode ser que você não concorde ou que 

precise adaptar o conteúdo para sua realidade/projeto 

também.  De qualquer forma o que busco é poder 

compartilhar experiências e promover reflexões. Se quiser 

trocar ideias me escreva, vou ficar feliz! Espero que esse 
material possa se tornar algo coletivo e que com o tempo 

novas experiências/práticas/ conceitos possam ser anexados 

a ele!

Abraços, 
Bianca Macedo

bianca_macedo_@hotmail.com

Boa leitura! 



jornada para um bom 
relacionamento com a 

comunidade

  

O seu projeto surgiu a 
partir de uma boa 

avaliação das necessidades 
da comunidade do qual está 

inserido? 

  

o time tem certeza que o 
projeto está alinhado com 

as necessidades da 
comunidade? Fez um 

diagnóstico participativo?

  

  

O projeto tem mapeados 
quem são as outras 

organizações/ pessoas 
que atuam também 

dentro da comunidade?

  

  

Foram preparados e 
realizados encontros 

de nucleação para 
integração com a 

comunidade?

  

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SE SIM, 
SIGA PARA 
PRÓXIMA 
FOLHA

  

Se não, está na hora de 
aprender! Essa é uma 

etapa importante para o 
sucesso do seu projeto. 

Para saber mais leia essa 
parte. Depois de executar 

vamos para a próxima 
pergunta?

Vamos fazer um 
então? Acesse aqui 

algumas 
ferramentas que 
podem te ajudar 

estabelecer parcerias 
com quem atua na 

comunidade, Ajuda no 
andamento do projeto e 

na compreensão dos 
desafio. Ferramentas 

para mapear aqui

Não?! E está 
esperando o que? 
Não sabe o que é 
nucleação e nem 
como fazer? Dica



jornada para um bom 
relacionamento com a 

comunidade

  
Foi validado se a 

comunidade tem claro os 
objetivos do projeto?

  

O Projeto se 
engaja nas causas 
e compartilha das 

dores da 
comunidade? 

  

  

São feitas avaliações 
periódicas do projeto junto 

com a comunidade? É 
apresentado o planejamento 

das atividades que serão 
desempenhadas no projeto 
para a comunidade? Ela 
participa das decisões?  

  

  

Foram compartilhados com a 
comunidade os resultados 
alcançados ao longo do 

desenvolvimento do projeto? 
E as conquistas, foram 

comemoradas? 

  

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

  

  

O Projeto tem 
instituído uma 

rotina de visitas/ 
encontros com a 

comunidade?

NÃO

SIM

SIM

PARABÉNS!!
Se chegou até aqui é provável 
que o seu projeto tenha uma 

boa relação com a comunidade, 
mas lembre-se todas as 

atividades executadas devem ser 
contínuas para manutenção da 

relação 

Continue por 
aqui

Vamos validar? 
Acesse alguns 

exemplos de 
atividades

Extremamente 
importante para 

motivar a 
comunidade. 

Segue exemplos 
práticos de como 

fazer isso

Criar uma relação de confiança e 
proximidade é essencial para o 
engajamento das pessoas no 

projeto. Como criar vínculos sem 
ir frequentemente na comunidade? 
Sem se envolver com o cotidiano 

da mesma? Tá na hora de colocar 
no planejamento!

 não se convenceu por 
que é importante 
compartilhar o 

planejamento? leia aqui 
Alguns exemplos de como 

fazer avaliações. 



AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES
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O seu projeto surgiu a partir de uma boa avaliação das 
necessidades da comunidade do qual está inserido?

Um dos maiores desafios e dificuldades enfrentadas nos 

times Enactus são desencadeados muitas vezes devido os 

projetos não serem criados dentro das comunidades no 

qual acontecerão. Geralmente um time de universitários 

tem uma ideia e querem posteriormente implantar essa 

ideia em um comunidade. Como foi no seu time?

1.  Vocês chegaram em uma comunidade e descobriram 
o que ela precisava, ou 

2. Imaginaram um projeto e posteriormente foram 
procurar pessoas que achavam que poderiam se 
beneficiar desse? 

São dois possíveis caminhos de criação de projetos que 

exigem estratégias diferentes.  

A grande questão da segunda maneira é que entre achar 

que existe um problema e realmente ele existir dentro de 

uma comunidade há uma grande distância, ainda assim 

pode ser que a comunidade realmente enfrente aquele 

problema, mas não o vê como algo que precisa ser 

resolvido, o que dificulta o desenvolvimento de um projeto 

naquela temática e o engajamento da comunidade no 

mesmo.

Para reduzir esses desafios, o time precisa compreender 

que o gerenciamento de um projeto deve ser 
participativo. 



fortalecer a adesão dos participantes em todos os níveis, trazer transparência para o projeto 

entre outros benefícios. Esse processo pode requer mais tempo, e podemos ter a sensação de 

que o projeto não está andando ou trazendo resultados, porém o time se beneficiará 

posteriormente ao obter diversas vantagens como maior engajamento e motivação dos 

participantes, o design do projeto será mais forte, e trará independência da comunidade 

posteriormente, assim o time tem que ter claro que precisa:

1. Atender uma necessidade concreta das pessoas da comunidade que atua.

2. Tornar as pessoas da comunidade protagonistas do projeto, para que essas se engajem no 

desenvolvimento do mesmo.

Dica: O segredo de uma comunidade engajada e motivada perpassa por atender uma 

necessidade real da mesma e estabelecer uma relação de confiança e cumplicidade.

Mas como realizar tudo isso de forma concreta?  

No início, deve-se reunir esforços, dedicando tempo e recursos em definir as necessidades de 

uma comunidade, explorar oportunidades, analisar o ambiente do projeto, cultivar 

relacionamentos, gerar confiança, criar parcerias e alternativas para desenvolver o escopo do 

projeto. As decisões tomadas durante esse período vão determinar a estrutura do projeto bem 

como sua lógica de intervenção. Embora existam várias atividades que possam ser realizadas 

durante essa fase, em termos gerais o trabalho pode ser executado em três categorias 

principais: 

AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES
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Para ser um gerenciamento participativo, o projeto precisa 

incluir uma grande variedade de interessados na sua 

identificação, desing, planejamento, implementação e 

monitoramento, o que vai aumentar a capacidade humana,

1. ? 

1. Coleta de dados sobre a comunidade e a problemática;

2.  Análise desses dados; 

3. Identificação da lógica de intervenção do projeto ( Material de Indicadores).



da comunidade na área de intervenção potencial. Entretanto, os dados não devem ser 

limitados unicamente aos exames das questões relacionadas com as necessidades da 

comunidade. Outras pesquisas devem ser realizadas, por exemplo investigar os pontos 

positivos e negativos existentes na comunidade, qual os interessados presentes na área da 

intervenção que pode ser não só a comunidade mas também instituições, empresas ou até 

serviços públicos; procurar informações sobre os problemas identificados em outras fontes é 

uma possibilidade também. 

Importante se atentar para o fato que antes de uma coleta de dados é necessário se perguntar 

‘Como esses dados serão usados?’ Se não houver nenhuma resposta aceitável para essa 

pergunta, não prossiga! Coletar dados pode ser o item básico para o sucesso de um projeto, 

mas também pode ser um vilão, seja porque pode mobilizar muitos recursos como tempo e 

dinheiro, como também pode invadir a vida das pessoas e das comunidades para obter dados 

que serão descartados posteriormente, por isso é preciso SEMPRE ter claro o que se quer 

coletar e para quê, ao ter claro é bem mais fácil de escolher a melhor maneira de realizar sua 

coleta, existem várias maneiras são organizadas em 3 categorias:

1. Atender uma necessidade concreta das pessoas da comunidade que atua.

2. Tornar as pessoas da comunidade protagonistas do projeto, para que essas se engajem no 

desenvolvimento do mesmo.

1. COLETA DE DADOS
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A primeira etapa para determinar se você está “fazendo o 

projeto certo” é coletar dados. Mas o que seria coletar 
dados? É pesquisar amplamente, sobre variadas questões 

relacionadas ao projeto, para identificar as necessidades 

COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS

São informações disponíveis através de fontes publicadas e não publicadas, incluindo 

análises de literatura, pesquisas, avaliações, relatórios de ONGs, agências das Nações 

Unidas, organizações internacionais e órgãos governamentais. Os dados secundários 

podem ser muito econômicos e devem ser a primeira fonte acessada para se obter dados 

de avaliação. Tenha cautela com os dados secundários, por mais que eles podem ser muito 

úteis para a coleta eles também precisam ser bem interpretados e adaptados a realidade 

no qual o time atua, nem todos os contextos são iguais, dessa forma as vezes é preciso 

coletar dados primários para validar os dados secundários.



Nas situações em que as fontes secundárias não fornecem informações de avaliação 

suficientes, as organizações podem coletar dados através de abordagens de avaliações 

quantitativas (pesquisas, questionários, testes, instrumentos de observação padronizada) que 

se concentram nas informações que podem ser contadas e submetidas a análises estatísticas. 

Facilita as análises posteriores e podem ser aplicadas em grandes quantidades, entretanto 

podem em alguns caso tirar a profundidade das questões analisadas e sua aplicação pode ser 

invasiva dependendo do tema.

 

● Pesquisas de conhecimento

● Pesquisas em residências

● Testes e Instrumentos padronizados 

● Instrumentos de Observação Padronizados

COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS PRIMÁRIOS

1. Atender uma necessidade concreta das pessoas da comunidade que atua.

2. Tornar as pessoas da comunidade protagonistas do projeto, para que essas se engajem no 

desenvolvimento do mesmo.

1. COLETA DE DADOS
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● Análise de literatura

● Análise de registros

● Estatísticas existentes 

● Documentos do governo e de Organizações não 

governamentais

COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS PRIMÁRIOS

Em contraste com as abordagens quantitativas de dados, as abordagens qualitativas 

procuram capturar as experiências de participantes usando palavras, entrevistas abertas, 

imagens e objetos (e até mesmo pistas não verbais emitidas pelos fornecedores dos dados). 

Os pontos positivos da coleta de dados qualitativos incluem: ter a captação de descrições 

detalhadas das situações, fornecendo a riqueza do contexto ausente nos dados 

quantitativos. Se as técnicas qualitativas forem usadas juntamente com a coleta de dados 

quantitativos, elas podem explicar por que foi dada uma resposta específica; criando uma 

imagem detalhada sobre o motivo pelo qual as pessoas agem de certos modos e seus 

sentimentos em relação a essas ações. Entretanto pode ser um processo lento e mais 

demorado com uma grande presença de subjetividade e opiniões diferentes.

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS

COLETA DE DADOS QUALITATIVO PRIMÁRIOS



O maior desafio das coletas de dados, principalmente na coleta qualitativa primária é a 

subjetividade dos participantes que podem ter opiniões e percepções diferentes sobre o 

mesmo fenômeno, dessa forma uma abordagem para limitar a subjetividade da definição de 

um problema real compartilhado pela comunidade é utilizar a técnica de triangulação que 

serve para validar os dados coletados através do cruzamento de mais de duas fontes. 

Como funciona? É proposto que se utilize três métodos/ ou que se escute três perspectivas 

diferentes para responder a mesma pergunta. 

COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS PRIMÁRIOS

1. Atender uma necessidade concreta das pessoas da comunidade que atua.

2. Tornar as pessoas da comunidade protagonistas do projeto, para que essas se engajem no 

desenvolvimento do mesmo.

1. COLETA DE DADOS
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● Entrevistas abertas

● Tempestade de ideias

● Diagramas de Afinidade

● Grupos Focais

● Cronogramas de rotinas 

● Círculos de capacitação

● Mapeamento da Localidade

● Derivas Urbanas 

● Entrevistas com informantes chave

Uma maneira de triangular o processo da identificação das necessidades é usar uma 

abordagem apresentada pelo sociólogo americano Jonathan Bradshaw, que acreditava que 

as avaliações das necessidades deveriam explorar quatro tipos de necessidades em uma 

comunidade e que a presença de todos os tipos de necessidades indicaria uma 

necessidade “real”. As 4 necessidades são: 

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS

DICA

“Se um investigador usar dois métodos/perspectivas, os resultados podem ser conflitantes. Entretanto 

ao usar três métodos/perspectivas para responder uma pergunta, a esperança é que os resultados de 

pelo menos duas das três se reforçarão entre si. Por outro lado, se forem produzidas três respostas 

conflitantes, o investigador sabe que a questão precisa ser reformulada, os métodos, reconsiderados, ou 

ambos.” (Guia PMD Pro)

 



E aí seu time coletou informações sobre a 

comunidade para saber quais as reais 

necessidades da mesma? E depois de coletar 

essas informações ele realizou uma análise 

desses dados coletados? Para fazer essa 

análise serão apresentadas algumas 

ferramentas/considerações adiante.

1. COLETA DE DADOS
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Compara a situação atual com um conjunto de 

normas profissionais ou de um especialista. Ex: 

Um médico indica que as taxas de mortalidade 

infantil estão acima das normas estabelecidas. 

Para ilustrar uma coleta de dados qualitativos primário, será apresentado um exemplo de 

uma entrevista organizada pelo Projeto PUPA do time Enactus UFMG. No período de 

identificação e design do projeto que visa trabalhar com a temática maternidade, e depois 

de realizar uma coleta de dados secundários sobre gravidez e maternidade em 

jovens/adolescentes, o time resolveu entrevistar mães universitárias para entender 

melhor a realidade das mesmas a fim de validar suas hipóteses e identificar demandas em 

que pudessem atuar, dessa forma organizou-se um roteiro com perguntas norteadoras 

que foi utilizado em conversas com diferentes mães universitárias.

NECESSIDADES NORMATIVAS

NECESSIDADES COMPARATIVAS

Compara a situação atual com a situação 

dos outros. Ex: Pesquisas mostram que 

as taxas de vacinação são muito 

inferiores em relação a outras 

comunidades.

NECESSIDADES EXPRESSAS

São inferidas pela observação das ações da 

comunidade. Ex: As mulheres caminham 10 

Km até o posto de saúde mais próximo.

NECESSIDADES SENTIDAS

São focadas no pensamento e sonhos da 

comunidade propriamente dita. Ex: Um 

grupo de membros da comunidade 

indicam que desejam um posto de saúde.

UM EXEMPLO DE COLETA DE DADOS



Início: Apresentar a Enactus, o projeto, como ele surgiu. Em seguida fazer perguntas mais 

leves (ex. idade, curso, mora com os pais) e seguir para a rotina.

Antes de começarmos essa conversa, queríamos explicar um pouquinho melhor quem somos 

nós, o que fazemos e também o objetivo desse encontro. Também somos alunas aqui da UFMG 

e fazemos parte de uma Organização chamada Enactus, que trabalha com empreendedorismo 

social. Nisso, sempre definimos um tema e buscamos uma comunidade para poder trabalhar, 

construindo junto deles um projeto de acordo com suas demandas. Um desses projetos é 

Pupa, que pretende trabalhar com jovens mães. Assim, estamos procurando conversar com 

mães aqui da universidade para entender melhor todo o contexto que estão inseridas, 

identificar possíveis demandas e construir um projeto juntinho delas, para elas (você). Por isso 

procuramos você para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto.

Antes de começarmos, queria pedir para você nos interromper em qualquer momento e que 

também não precisa responder todas as perguntas se não se sentir confortável, vamos seguir o 

seu ritmo, tá bem? Outra coisa importante é você pode ficar tranquila, pois tudo que for dito 

aqui é confidencial e vamos manter o seu anonimato, certo?

Primeiro gostaríamos de saber mais sobre você. (escolher três ou quatro perguntas).

● Qual a sua idade?

1. COLETA DE DADOS
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Pergunta norteadora: Como foi o processo de construção 

do papel de mãe no contexto da universidade?

● Avisar que a entrevista é confidencial e que vai 

manter anonimato;

● Que a pessoa pode pular perguntas em que não se 

sentir confortável; 

● Falar o objetivo da conversa, explicar o que é a 

Enactus, o que é vocês;

● Falar que a qualquer momento ela pode interromper 

ou desistir da conversa (seguiremos o seu ritmo).

EXEMPLO ROTEIRO DE ENTREVISTA



1. COLETA DE DADOS
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● Você é de qual cidade/ mora com os pais?

● Qual o seu hobbie? 

● O que gosta de fazer nas horas livres?

Meio: Perguntas mais complexas, que podem ser mais delicadas.

● Fazer perguntas abertas, que não sejam de “sim e não” - tomar cuidado para não 

induzir a resposta;

● Organizar em tópicos pra não ficar indo e voltando, para não confundir quem estiver 

entrevistando.

Então, como nós já dissemos, para podermos co-criar esse projeto é importante entender a 

vivência da maternidade no contexto universitário. E agora que nós já conhecemos um 

pouquinho mais sobre você, queríamos te fazer algumas perguntas mais específicas sobre o 

assunto, lembrando que você não precisa responder tudo caso não se sinta confortável, tá 

bem?

● Como era a sua vida na universidade antes da gravidez?

● Como foi a vida na universidade durante a gravidez?

● E agora, como é a vida depois da gravidez?

● Sem dúvida não deve ser fácil ser mãe e lidar com o curso. Você nos falar um 

pouquinho de como você se organizou? Como foi sua gestão de tempo?

● Agora, em relação a questões financeiras, como foi a situação após o nascimento de 

seu filho(a)?

● Em relação a saúde mental, como foi sua vivência durante a gestação, algo mudou?

● Você recebeu apoio de familiares e amigos durante e após a gestação?  (família, mãe 

solteira, marido, namorado). 

● Agora, aqui na UFMG, como você enxerga a relação da universidade com as mães?

● Em relação a visibilidade de vocês aqui na universidade, como você define? (boa, ruim, 

possíveis problemas)



1. COLETA DE DADOS
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● Como ficou sua rotina depois de ter seu filho? 

● Você passou a frequentar lugares diferentes e conhecer novas pessoas ou manteve, 

relativamente, a mesma rotina de antes? (relacionamento social).

● Você poderia nos contar algumas dificuldades que você encontra/encontrou?

● Você pode nos falar um pouquinho dos seus aprendizados como mãe?

● Quais dicas você daria para outras jovens mães?

● O que você pensa sobre a possibilidade de se desenvolver uma rede de mães na 

universidade? (apoio, defesa dos direitos).

● Caso essa rede fosse desenvolvida, quais demandas/questões você acha que poderiam 

ser trabalhadas nela?

Final: Retomar perguntas mais leves. O que vocês vão fazer a partir dessa entrevista, 

telefone de contato.

● Considerando tudo que você já nos contou, e pensando que a vida tá cheia de 

oportunidades para você, xxx, você poderia nos contar alguns planos que você tem? 

Tem algum sonho?

● Teria ainda alguma coisa a falar, nós não tratamos na entrevista e que nos ajude a 

entender a maternidade no contexto da universidade?

Muito obrigada, por sua participação e tempo! Essa conversa com certeza vai contribuir 

muito para a nós possamos entender melhor todo esse contexto de vida e também para que 

juntinhas a gente possa desenvolver um projeto legal pra vocês!



2.DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
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O time tem certeza que o projeto está alinhado com as 

necessidades da comunidade? Fez um diagnóstico rápido 

participativo?

Uma forma de realizar uma avaliação de necessidades que 

envolva a comunidade é fazer uma coleta de dados como 

descrito anteriormente juntamente com um diagnóstico 

participativo que permite uma análise desses dados 

coletados, essa é uma técnica muito útil para que as 

pessoas que serão participantes do projeto estejam 

envolvidas desde o começo com o mesmo, uma vez que 

durante o processo é provocada uma reflexão sobre as 

situações, experiências e interesses das pessoas 

participantes de uma comunidade, bem como é 

estimulado uma capacidade de reflexão e ação autônoma 

dos mesmos para se tornarem protagonistas do projeto. 

Os passos do diagnóstico rápido participativo proposto 

por Armani (2009) no livro “Como elaborar Projetos” 

podem ser realizados pelos integrantes do time enactus 

como parte de um diagnóstico mais amplo como relatado 

anteriormente, a partir de algumas ações:

● Mapeamento participativo da paisagem local e 

caminhadas dirigidas pela comunidade, 

acompanhadas de lideranças locais ou não (deriva 

urbana)]

● Entrevistas com informantes-chave para que se 

obtenham informações sobre suas experiências, 

histórias, conhecimentos e percepções.

● Organização de grupos focais com pessoas chaves 

da área para identificarem-se as Percepções mais 

importantes acerca da problemática em questão
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● Pesquisa documental sobre a questão e sobre a área

● Análise da organização social da área, através da 

montagem de diagramas ilustrativos a partir da 

percepção dos moradores/ beneficiários

● Seminário final para discussão e sistematização das 

informações obtidas. 

● Apresentação e discussão com a comunidade sobre 

as informações coletadas e criação de propostas de 

intervenção e construção do projeto, baseado nos 

resultados. 

Após coletar diferentes dados conseguindo ter acesso a 

um grande número de questões e problemáticas, é 

necessário fazer uma análise desses dados coletados, 

para ordenar e organizar os dados brutos conseguindo 

extrair informações úteis deles. Geralmente os projetos de 

desenvolvimento tendem a se concentrar em duas 

categorias amplas de análise de dados: Análise do estado 

atual e Análise do estado futuro.

ANÁLISE DO ESTADO ATUAL

A Análise do estado atual consiste em compreender o 

status, condição e principais problemas que afetam as 

pessoas da comunidade. Para isso podem ser usadas 

diferentes ferramentas, algumas delas são:

Tabela retirada do Guia PMD Pro, página 36
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Quer aprender como utilizar a ferramenta da Árvore dos 

Problemas? Segue alguns links com exemplos práticos que 

podem ser úteis e te ajudar nesse processo. 

Dinâmica: Árvore da Vida 
Resumos PMD Pro (pág 20-31): Árvore dos Problemas 

Essa consiste em após a análise do estado atual, analisar o 

estado futuro do projeto, isso é fazer perguntas sobre 

como o projeto aprimorará o sustento, o ecossistema ou 

os participantes do projeto, basicamente a análise do 

estado futuro é criar uma imagem ou descrição de onde o 
projeto chegará:

• O que será diferente no futuro se o projeto for 

bem-sucedido ao atender as expectativas? 

• O que os beneficiários do projeto poderão fazer que não 

conseguem fazer agora? 

• Que mudança social será possibilitada? 

Essa parte é sempre complexa, geralmente com a análise 

de futuro identificamos uma série de possibilidades e 

intervenções que podem ser realizadas pelo projeto, 

entretanto dificilmente esse poderá realizar todas as 

intervenções identificadas. Dessa forma cabe ao time 

nesse momento refletir sobre onde o projeto atuará, quais 

serviços esse consegue oferecer, quem ele vai atender, 

para isso pode-se  considerar três perguntinhas 

estratégicas:

• Quais elementos serão incluídos na intervenção do 

projeto? 

• Quais elementos não serão incluídos no escopo do projeto? 

• Quais critérios serão usados para se tomar essas decisões? 

EXEMPLO DE COMO USAR 

ANÁLISE DO ESTADO FUTURO

https://drive.google.com/file/d/1dz9fWvevRhnBwVzjK77BZG8ejpRPRcyC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YiIjt1snQrG7hfnFBSAfkDQRHHT60t66/view?usp=sharing
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Esse processo demanda reflexão, discussão 

e tomada de decisão, assim é importante 

identificar e priorizar claramente as várias 

considerações que estão diante do projeto 

e decidir o que pode ser incluído e 

excluído no projeto, para nortear esse 

processo segue alguns critérios ilustrativos 

que podem/devem auxiliar os processos 

de decisão. 

Tabela retirada do Guia PMD Pro, página 37
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O projeto tem mapeados quem são as outras organizações/ 

pessoas que atuam também dentro da comunidade?

Saber as organizações, pessoas, lideranças que 

participam, têm projetos e fazem parte da comunidade é 

de extrema importância. Ao conhecer as iniciativas que 

acontecem naquele lugar você pode ter acesso a 

informações relevantes, conhecer novas perspectivas, 

fazer parcerias e ainda conseguir apoio. Além disso, ao 

realizar esse mapeamento, também consegue-se ter uma 

visão mais macro da comunidade, no qual pode-se ter 

uma visão ampla e de diferentes perspectivas, tendo 

acesso às ações que já foram bem sucedidas, ações que 

não deram tão certo, os desafios e acertos, bem como 

evitar realizar um projeto que outra instituição já faz ou 

criar ações conjuntas se for o caso. 

Realizar um mapeamento da região em que o projeto 

acontece também é uma maneira de buscar entender 

quem são os interessados pelo projeto, os agentes que 

podem contribuir ou dificultar o mesmo e quais os 

benefícios recebidos e a formas de contribuição de cada 

uma das partes interessadas do projeto. 

Uma dica é começar mapeando os serviços públicos que 

tem na região, procurar as equipes de saúde, de Centros 

de Referência em Assistência Social (CRAS) e escolas pode 

ser um bom começo, pesquisar organizações sociais, 

associações de bairro é um caminho possível também. 

Para realizar esse mapeamento sugerimos algumas 

ferramentas que podem ajudar no processo de organizar 

as informações coletadas ou até que podem ser realizadas 

juntamente com a comunidade para coletar quem são 

esses agentes que atuam dentro ou próximo a 

comunidade. 
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Essas são a Matriz das partes interessadas e o Diagrama 

de Venn, o diagrama de Venn, por exemplo pode ser 

construído em entrevistas com membros da comunidade, 

em uma reunião grupal, ou até com membros de 

organizações que atuam na região. Outra alternativa é ser 

construído pelo time e validado posteriormente com 

alguns agentes da comunidade.

● Traçar a partir de um mapa (pode-se utilizar google 

maps) possíveis lugares de referência da região. 

Posteriormente pesquisar sobre os lugares e a 

relação estabelecidas entre a comunidade e esses 

lugares

● Fazer uma Deriva Urbana, isso é ir até o bairro, 

caminhar, entrar nos estabelecimentos da região, 

conversar com as pessoas. 

● Conversar com lideranças da região e levantar 

nomes de lugares e de pessoas que fazem parte 

daquele local.

FORMAS DE COLETAR ESSAS INFORMAÇÕES 

Diagrama de Venn

Objetivo: Analisar e ilustrar a natureza dos 
relacionamentos entre os principais grupos de 
interessados e agentes de um projeto.

Instruções de como fazer e Exemplos: Planilha Diagrama 
de Venn 

Matriz das Partes Interessadas

Objetivo: Elencar e compreender os interessados do 
projeto, bem como suas atuações no mesmo.

Exemplo de Matriz das Partes Interessadas: Planilha 
Matriz das Partes Interessadas 

FERRAMENTAS PARA SISTEMATIZAÇÃO DO MAPEAMENTO 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRBwZakr9mhxn4jrE7UZnWpLT7xzW5WEI1Ya_1vLPwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRBwZakr9mhxn4jrE7UZnWpLT7xzW5WEI1Ya_1vLPwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRBwZakr9mhxn4jrE7UZnWpLT7xzW5WEI1Ya_1vLPwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRBwZakr9mhxn4jrE7UZnWpLT7xzW5WEI1Ya_1vLPwY/edit?usp=sharing
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O projeto foi apresentado e discutido com a comunidade antes do 

seu início?

Uma das ações fundamentais e requisito para o sucesso 

do projeto é que a comunidade aprove o projeto e que não 

só esteja ciente dele como também seja pertencente ao 

mesmo. Em algumas comunidades realizar essa tarefa é 

mais fácil em outras é um enorme desafio, depende muito 

da complexidade do projeto, da mobilização da 

comunidade e da atuação do time. Porém independente 

da situação os membros do projeto precisam utilizar de 

vários recursos para alcançar esse objetivo. Se o projeto 

envolver uma comunidade em que é possível reunir as 

pessoas participantes é possível adotar a estratégias de 

promover oficinas, dinâmicas e atividades para apresentar 

o projeto e construí-lo em conjunto com a comunidade.

Uma proposta de atividade nesse sentido é adaptar para a 

realidade do seu projeto as oficinas e os encontros do 

Material propostos na cartilha “Metodologia para 

construção de protocolos comunitários”  -Grupo de 

Trabalho Amazônico,. 

Caso esse processo não seja viável é possível fazer um 

encontro com as lideranças do local, apresentar e 

construir em conjunto as resoluções e criar um material a 

partir disso para que as lideranças distribuem para a 

comunidade. Também podem ser realizados panfletos 

com explicações sobre o projeto para serem distribuídos 

aos interessados e possíveis parceiros. O importante é que 

ao final desse processo as pessoas saibam dizer qual o 

projeto e seu objetivo. Lembrando que esse processo é 

retroativo e pode ser necessário repeti-lo em outros 

momentos do desenvolvimento do projeto.

https://drive.google.com/file/d/1zXOBoDXSCFeT2t3gzL2ygD7LLjoiqtWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zXOBoDXSCFeT2t3gzL2ygD7LLjoiqtWn/view?usp=sharing


EXEMPLO

"Poder ter uma fossa em casa é como 

poder ganhar um presente para minha 

saúde e de toda a minha família." 

Em uma comunidade de um assentamento 

foi realizado um projeto de construir fossas 

biodigestoras econômicas sustentáveis, esse 

surgiu depois de ler vários artigos 

científicos sobre o assunto, ver algumas 

reportagens (dados secundários e 

necessidade comparativa/ necessidade 

normativa) e conversar com alguns 

moradores de um assentamento que

relataram precisar das fossas para 

conseguir certificação para a produção de 

alimentos orgânicos (dados primários 

qualitativos e necessidade sentida). Existia 

uma dificuldade de reunir as pessoas desse 

assentamento para apresentar o projeto em 

um primeiro momento devido a distância 

dos lotes e os trabalhos diários das famílias.

Evento Nacional  da Enactus Brasil 2019
World Café Fellows & PMD Pro
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Dessa forma, foi realizado um mapeamento das 

lideranças do local e das instituições que 

atuavam naquele lugar. Descobriu-se que existia 

uma Equipe de saúde em uma Unidade Básica 

de Saúde que atuava na região e atendia a 

população do assentamento, foi apresentado a 

ideia da implementação das fossas para validar 

se era algo viável, depois de algumas 

conversas/reuniões a equipe de saúde ofereceu 

apoio ao projeto e indicou algumas famílias e 

lideranças para o time entrar em contato.

Foram feitas visitas individuais nas casas dessas 

pessoas, no qual realizou-se uma conversa e 

uma entrevista (coleta de dados primários 

qualitativos) para identificar se ter uma fossa 

era uma real necessidade daquela população e 

quais eram as dificuldades e vivências dos 

moradores da região (necessidade sentida).  

Após as visitas foi possível validar que era uma 

necessidade concreta (necessidade expressa) 

essa demanda, então foram feitos panfletos 

informativos sobre a importância das fossas e 

juntamente a eles havia um convite para 

participar de uma reunião sobre o assunto, 

esses panfletos foram distribuídos para os 

moradores que tinham sido visitados 

inicialmente para as entrevistas, eles 

distribuíram aos seus vizinhos e conhecidos, 

também foi feita uma parceria com a equipe de 

saúde que entregou os panfletos aos diversos 

pacientes que eram atendidos na unidade. 
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Nessa reunião (que aconteceu na casa de um dos 

moradores entrevistados que a cedeu voluntariamente), 

foram feitas dinâmicas de apresentações para o grupo se 

conhecer e se fortalecer (encontros de nucleação) e 

posteriormente foi apresentado o projeto das fossas e o 

seu objetivo, ouviu-se sugestões e ideias das pessoas 

presentes. Foi passada uma lista para quem tivesse 

interesse em participar se inscrevesse com o telefone 

para receber informações do projeto, entretanto havia 

várias lacunas para serem co-criadas junto com a 

comunidade, por exemplo como construir as fossas? 

Como arrecadar os materiais? Como se organizar? 

Dessa forma foram estabelecidos uma série de 

encontros posteriores para a realização dessas 

fossas (encontros de nucleação), nesse mesmo foi 

feito um combinado com a comunidade para que 

aqueles interessados na construção das fossas, 

comparecessem aos encontros semanais que 

passaram a ser realizados. No início do processo o 

time ligava um dia antes para todos os moradores 

que assinaram a lista lembrando do encontro e 

convidando-os, ressaltando o quanto era 

importante a presença daquela pessoa para a 

reunião, posteriormente as pessoas foram se 

engajando e criando uma rotina sem a 

necessidade dessa ligação, isso se deu devido ter 

sido realizado um bom processo de nucleação 

durante o processo de formação do projeto. 
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Foram preparados e realizados encontros de nucleação para 

integração com a comunidade?

Existem diversos tipos de grupos, com distintos objetivos, 

entretanto  a formação de um grupo completo e integral 

pode surgir para qualquer fim com qualquer tipo de 

pessoa. Formação integral pode ser múltipla, e algumas 

das dimensões que podem envolver são: 

● A dimensão afetiva, ajudando a ser pessoa;

● A dimensão social, integrando criticamente a 

pessoa no grupo e na comunidade que essa 

pertence;

● A dimensão política, desenvolvendo o senso crítico 

e ajudando a tornar-se sujeito transformador da sua 

história e da história da comunidade que vive;

● A dimensão técnica, capacitando para liderança, 

planejamento, ação e organização participativas, 

uma vez que busca-se que os projetos tenham 

independência.  

Essa formação vai acontecendo através de todas as 

atividades desenvolvidas no ciclo e durante todo o tempo 

de projeto, do planejamento à sua finalização. Para essa 

formação acontecer é necessário teoria, prática, reflexão e 

ação. Partimos da prática da nossa realidade, refletimos 

sobre ela à luz das problemáticas sociais e decidimos 

como atuar, avaliando e comemorando sempre a trajetória 

dos projetos. 



ou planejamento e etc. Não pensamos em criar projetos que só pensam no lado técnico, ou só 

no social, ou só na convivência amiga. Tudo precisa estar integrado. Por isso é importante 

conhecer alguns processos de formação de grupo relevantes.

1. Depois de que as pessoas foram convidadas para constituir um projeto, ou seja serem 

participantes de um grupo, leva um tempo de “gestação” para ele nascer como um verdadeiro 

grupo. Esse tempo, que pode durar meses e ocupar muitas reuniões, é chamado de nucleação. 

As pessoas vão se conhecendo, se integrando, descobrindo o que é grupo, sua importância, 

como organizá-lo e como trabalhar nele. Assim um projeto ao inserir-se em uma comunidade, 

constitui-se como um novo grupo, esse é a junção de integrantes do time Enactus e a junção 

de integrantes de uma comunidade. 

2. Quando o grupo está firme e organizado começa um longo caminho no qual seus 

participantes vão vivendo uma experiência participativa de formação até chegarem a uma 

opção pessoal de compromisso com o projeto. Essa caminhada pode se dar em várias etapas e 

passos.
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Por isso os projetos precisam integrar essas 4 dimensões, 

afinal um projeto não pode se constituir só para discutir 

questões teóricas, ter um planejamento no papel que não 

se aplica a comunidade, ou ir para comunidade sem ter 

claro o que será construído, realizando ações sem reflexão 

● A primeira etapa é como a infância do grupo. É a descoberta da própria situação e 

relações por parte das pessoas. Os “grilos” e problemas da vida de cada dia são 

refletidos internamente por aquela pessoa e transmitidos para o grupo muitas vezes 

de forma silenciosa.

● O grupo amadurece um pouco e chega à “adolescência”. Começa a

olhar para fora e realiza a descoberta do outro, dos problemas daqueles que estão com ele 

e da importância da organização, nessa fase pode existir crises.

● A juventude do grupo ocorre quando este se une aprofundando sua ação e reflexão, 

ele realiza a descoberta da sociedade e da dimensão política e social. Assim começa 

a levar a sério a caminhada e o projeto que está sendo desenvolvido e vão 

comprometendo-se concretamente nos diversos campos de ação. 

COMO UM GRUPO ACONTECE



de fase mais precocemente do que os integrantes da comunidade, geralmente isso pode 

ocorrer por dedicarmos mais tempo das nossas vidas ao projeto ou por termos começado um 

processo já anterior ao desenvolvimento do mesmo, entretanto é necessário ter paciência e 

reconhecer essas diferenças a fim de nivelar as expectativas e envolvimento de ambas as 

partes. 

Não é qualquer tipo de grupo que ajudará seus integrantes a vivenciarem o processo de 

formação proposto. Para que esse grupo consiga alcançar uma formação concreta é 

necessário que o grupo seja:

● Um grupo de vida, onde as pessoas aprendem acolher-se e ajudar-se para crescer como 

gente e para tornar-se agente de transformação da realidade.

● Formado por participantes que queiram se conhecer se conhecer, ser amigos.

● Reuna-se periodicamente de preferência toda semana em qualquer lugar que seja 

adequado. É importante que o grupo planeje, realize e avalie sua ação dentro da 

realidade em que vive e está inserido.

● Formado por pessoas que tenham necessidades e interesses semelhantes e vivam 

realidades próximas e quando não vivem realidades próximas que estejam dispostos a 

aprender com a realidade do outro.

● Onde cada um é importante, todos participam em igualdade, decidem juntos e 

aprendem uns com os outros.

5. ENCONTROS DE NUCLEAÇÃO
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É importante ressaltar que algumas pessoas passa pelas 

fases de forma mais rápida outras de forma mais devagar, 

entretanto existe geralmente um período em que todos se 

encontram na mesma fase, é essencial compreender 

também que as vezes integrantes do time Enactus passam

Nós devemos nos preparar e preparar o terreno para que esse grupo possa surgir. Faça:

● Convite direto, pessoal e a grupo naturais, reunindo um grupo suficiente para 

começar.

QUE TIPO DE GRUPO FORMAR?

E POR ONDE COMEÇAR?



Primeiro é preciso ter bem claro isso: O GRUPO AINDA NÃO EXISTE SÓ PORQUE O PESSOAL 
ESTÁ AÍ. Vai precisar de uns meses, de reuniões ou de encontros para o grupo “nascer” de 

verdade! (Esse é o período de reuniões que chamamos de “nucleação”, lembra-se?) Então é 

preciso ser realista e saber que geralmente:

1. Os indivíduos vêm para o projeto com ideias e interesses diversos. Muitos vêm por 

curiosidade, para “ver o que acontece”, para ter o que fazer, para encontrar amigos, para fugir 

de casa, para ter esperanças, mesmo que esteja claro o objetivo do projeto, nas primeiras 

reuniões não necessariamente as pessoas vão por causa do objetivo…

2. Não se conhecem como grupo, mesmo que alguns sejam amigos. Aparecem tímidos, com 

medo de falar, com medo de errar, achando que não sabem nada e esperando tudo do 

facilitador ou dos outros.

3. Estão centrados em si mesmos, preocupados com “seus grilos”, mas não revelam seus medos 

e problemas.

4. Gostam de atividades práticas, novidades, variedades e também preferem um grupo com 

muita gente.

5. Não existe um objetivo comum, de como deve ser o grupo e como ele vai funcionar…

6. Nesse momento, ninguém está decidido a permanecer no grupo, mesmo que fale que sim. 

Estão aí para ver e depois decidir. Quem convidou terá, portanto, uns meses de trabalho junto 

com essas pessoas para integrá-las e ajudá-las a decidirem continuar como um grupo 

organizado de acordo com as orientações e as propostas iniciais do grupo para assim 

constituir-se e realizar as atividades do projeto.

5. ENCONTROS DE NUCLEAÇÃO
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● Encontros de nucleação: dias, tardes de reflexão, 

convivência para as pessoas interessadas, levando a 

proposta de criar grupos. Realizando essas 

propostas, eis que surge um grupo de pessoas 

interessadas a participar do grupo.

E AGORA O QUE FAZER?
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Foram preparados e realizados encontros de nucleação para 

integração com a comunidade?● Um ambiente de acolhimento e apoio; técnicas/ 

exercícios bem práticos que favoreçam a 

comunicação, o conhecimento e a integração.

● Descobrir a importância e valor do grupo;

● Definir juntos os objetivos do grupo; as regras de 

funcionamento e a organização do grupo;

Os objetivos do processo de Nucleação são:

● Conhecer os integrantes do projeto (time e 

comunidade participante) para criar laços de 

amizade.

● Identificar os valores e exigências da vida em grupo.

● Assumir as pequenas tarefas e expressar-se 

verbalmente para sentir-se participante.

● Organizar-se participativamente como grupo.

● Avaliar a experiência feita para se decidir a 

continuar no grupo.

● Celebrar a “passagem” para nova etapa do grupo e 

comemorar as conquistas.

O QUE É PRECISO?

RESUMINDO...

REFERÊNCIAS:

● Como Iniciar um Grupo de Jovens- Roteiro para 
grupos de jovens (Processo de Formação PJ, 1992)

● Construindo Juntos- Roteiros para grupos de jovens 
(Processo de Formação PJ, 1992)
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Foi validado se a comunidade tem claro os objetivos do projeto?

Já passaram por aquela situação em que as pessoas da 
comunidade vão explicar o que é Enactus e não 
conseguem? Ou quando vão explicar o que vocês fazem e 

também se atropelam? Isso é mais comum do que parece, 

mas será que não acontece porque não estamos falando a 

mesma língua? Será que conseguimos passar realmente o 

que fazemos de forma clara e acessível? 

Para resolver esse problema pode-se realizar várias ações 

combinadas, entre elas sempre reforçar nos encontros o 

que estão fazendo e para quê, levar exemplos práticos do 

que é a Enactus e do que é o projeto, pedir para as pessoas 

falarem o que elas acham que é aquilo que estão 

participando etc. Fica como sugestão, uma atividade 

prática Golden Circle lúdico para validar como a 

comunidade vê o projeto e ver se as pessoas pelo menos 

compartilham de opiniões parecidas. Pode-se aplicar 

inclusive essa atividade primeiramente com o time e 

depois com a comunidade e depois comparar as 

respostas.  

Objetivo: Validar e discutir sobre o que é um projeto e 

para quê ele serve.

Materiais: Cartolinas, canetas e post-its 

Preparação: 

1. Verificar com antecedência se as pessoas sabem 

escrever (caso não saibam, essa atividade não será 

apropriada e precisará ser adaptada). 

EXEMPLO FERRAMENTA:
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2. Pegar as cartolinas antecipadamente e fazer com elas 3 

círculos de tamanhos diferentes (pequeno, médio e 

grande). Após fazer os círculos recortá-los e colá-los por 

ordem de tamanho, um em cima do outro como se fosse 

um alvo.  Escrever no círculo menor (porque), no círculo 

médio (como) e no círculo maior (o quê)

Aplicação:
Convide as pessoas a se sentarem em uma roda, no 

meio dessa coloque os círculos já organizados, post-its e 

canetas. Fale para as pessoas que será feita uma dinâmica 

e que o objetivo daquela atividade é conhecer um pouco 

sobre o que elas pensam do projeto, quais as expectativas, 

sentimentos e atividades que acham que o mesmo executa, 

além disso é importante ressaltar que não tem certo e 

errado e que toda ideia é válida. Para começar convide as 

pessoas a pegarem um post-it e a responder de forma 

individual a seguinte pergunta: Por quê/ Para quê você 

acha que o Projeto X existe?  

Após terminar de responder, as pessoas são 

convidadas a compartilhar em voz alta e em seguida 

colar o post-it no círculo menor escrito Por quê. 

Quando todos terminarem eles são convidados 

novamente a responder em outro post-it uma segunda 

pergunta: Como o projeto X acontece? (Como ele é 

feito? Quem são as pessoas que participam dele? 

Como ele é organizado?), repete-se o mesmo 

procedimento da primeira pergunta e depois segue 

para a última pergunta: E o que é o projeto X? (O que 

ele faz? O que é as pessoas fazem nele? Quais são as 

ações realizadas?). 
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Foi validado se a comunidade tem claro os objetivos do projeto?

Depois de responderem as 3 perguntas é aberto um 

espaço para discussão.

Discussão:

O facilitador explica que aquele é o círculo de ouro do 

projeto, em que contêm todas as opiniões, sensações e 

sentimentos dos integrantes, o que todos acham mais 

valioso, o propósito do projeto e as ações que ocorre no 

mesmo. Se tiver muitas divergências é importante abrir 

uma discussão do porquê elas acontecem, será que dá 

para procurarmos os pontos em comum?  E em relação às 

divergências? Será que estamos comunicando 

adequadamente nossas opiniões sobre o que é o projeto? 

Nossas ações estão coerentes com nosso propósito? 

Nossas expectativas estão alinhadas? O que podemos 

fazer para alinhá-las? 
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O Projeto se engaja nas causas e compartilha das dores da 

comunidade? 

Muitas vezes ficamos focados nos objetivos chaves do 

nosso projeto e nas atividades descritas no planejamento 

realizado, e esquecemos que a comunidade e os 

integrantes da mesma, tem uma trajetória, uma vida e 

muitas vezes rituais e atividades próprias, e que é 

importante nos inserirmos nesse universo também, só 

frequentando para conhecer e para fortalecer os laços. 

Quando estamos falando de grupos e comunidade, 
estamos falando também de vínculo, empatia e se sentir 
pertencente a uma realidade e a uma localidade, bem 

como conhecê-la e compartilhar das dores e vitórias 

existentes nela. Geralmente quando o time se engaja em 

atividades realizadas pela comunidade, essa vê que pode 

realmente contar com ele, e dessa forma a relação entre 

ambas é modificada positivamente, aumentando a 

confiança e engajamento de ambas partes. 

Da mesma forma que a comunidade se engaja nas 
atividades do time, nos processos de auditoria da Enactus 

Brasil, no recebimento de visitas de membros novos entre 

outras situações, por que o time não frequenta as 

reuniões, as festas, as arrecadações e compartilha de 

momentos importantes para a comunidade (seja eles 

tristes ou felizes) ? 

Perguntas Reflexivas:

● O time já foi convidado pela comunidade para 

participar de ações?

● Quantas atividades o time se envolveu/participou 

dentro da comunidade?
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O Projeto tem instituído uma rotina de visitas/ encontros entre 

os integrantes do time e da comunidade?

Como já foi citado anteriormente ao falar de nucleação, é 

extremamente necessário criar vínculos com os 

participantes do projeto, estabelecendo uma relação de 

confiança e de afeto, um dos itens essenciais para 

estabelecer essa relação, é estar presente constantemente 

na comunidade. Só é possível construir uma relação com 

as pessoas e com o local, se compartilhamos momentos, 

memórias e vivências, para isso é necessário dedicar 

tempo e estar no local. 

Criar rotinas de visitas principalmente no começo do 

projeto proporciona o estabelecimento de vínculo e o 

sentimento de pertencimento no projeto de ambas partes 

membros do time e comunidade. Muitas comunidades 

estão saturadas de pessoas que chegam até elas cheia de 

propostas e em seguida vão embora. Quando o projeto se 

faz presente na comunidade a chance de as pessoas 

confiarem, verem que é algo sério e se envolverem é bem 

maior. Além disso, existem vários estudos de 

comportamento de grupos que demonstram que as 

pessoas se engajam em atividades muitas vezes devido o 

vínculo estabelecido com outros participantes do grupo 

da atividade (sociabilidade) e não necessariamente por 

conta da atividade em si, principalmente em contextos 

marcados pelo desânimo, desesperança e poucas 

oportunidades, uma realidade comum nas comunidades 

que atuamos.

Muitos times me falam que não vão para a comunidade, 
porque não têm o que fazer nas mesmas cotidianamente. 
Sempre respondo que isso não é um bom motivo. 

●



7. ROTINA DE VISITAS

Evento Nacional  da Enactus Brasil 2019 
World Café Fellows & PMD Pro

O Projeto tem instituído uma rotina de visitas/ encontros entre 

os integrantes do time e da comunidade?

Convido a criarem uma agenda de visitas 

semanais/quinzenais, vão para a comunidade mesmo sem 
ter o que fazer, visitem as pessoas, fiquem no espaço. 

Com certeza atividades, bons encontros e insights para o 
projeto surgirão, observam ou façam o que as pessoas 

fazem. No primeiro momento ofereçam ajuda nos 

processos que já ocorrem, façam também as pessoas se 

acostumarem com a presença de vocês. Tente estabelecer 
com a comunidade uma rotina de reuniões, oficinas, 

atividades com a temática do projeto em um horário fixo 

semanal, para que não se perca o objetivo e escopo do 

projeto também. Visitar a comunidade é estabelecer e 

demonstrar um compromisso com as pessoas do lugar. 

Por isso a questão reflexiva que fica é: 

Se a resposta for não, é necessário repensar o por quê isso 

ocorre e avaliar a qualidade do vínculo estabelecido com a 

comunidade, se o projeto enfrenta problemas de 
engajamento e motivação talvez a razão esteja aí, falta 

estabelecer um vínculo com a comunidade para  ouvi-la 

atentamente.   

●

Faz parte da rotina do time estar em contato 

presencialmente com a comunidade constantemente? 
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A comunidade participa das decisões do projeto e tem espaços 

oficializados para poder dar feedbacks de como se sente no 

projeto?

Muitas vezes não entendemos a importância da 

comunidade ser protagonista no planejamento do projeto, 

sabe quando fazemos um planejamento cheio de metas e 

ações e ele começa a ficar atrasado, a não funcionar ou 

não ter sentido? Grande parte desse problema ocorre 

devido o planejamento não estar de acordo com a 

realidade, necessidades, desejos e objetivos da 

comunidade. As vezes fazemos uma boa avaliação de 

necessidades no começo do projeto, porém esquecemos 

que ela deve ser retroativa e acontecer constantemente. 

Algumas práticas que podem facilitar esse processo, é que 

o planejamento e replanejamento seja construídos ou pelo 

menos validados com a comunidade. 

● Comissões: Criar comissões para discutirem 

decisões importantes do projeto, no qual tenha 

membros do time, lideranças e pessoas da 

comunidade. 

● Caixa de sugestões: Ter uma caixinha de sugestões 

no qual o pessoal possa escrever o que tem achado 

do projeto de forma livre e espontânea e inserir na 

mesma ao final dos encontros ou sempre que achar 

necessário.

● Uma conversa sincera: Criar no final ou começo 

dos encontros/visitas com a comunidade um 

momento denominado “Uma conversa sincera” em 

que as partes interessadas possam compartilhar o 

que vem pensando e sentindo. 

OUTRAS AÇÕES:
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A comunidade participa das decisões do projeto e tem espaços 

oficializados para poder dar feedbacks de como se sente no 

projeto?

● Que bom, que pena e que tal: Usar a técnica do que 

bom, que pena e que tal, no qual no final de cada 

encontro/visita todos os integrantes são 

convidados a responder as 3 perguntas em relação 

ao que acharam do desenvolvimento de alguma 

atividade ou até mesmo do próprio projeto.

O importante é que independente da estratégia, que seja 

criado um ambiente acolhedor e uma relação aberta e 

sincera em que todos se sintam confortáveis para 

expressarem suas opiniões e que essas opiniões sejam 

consideradas para realizar mudanças efetivas no projeto. 

Afinal não adianta coletar feedbacks se não for para 

considerá-los 
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São feitas avaliações periódicas do projeto junto com a 

comunidade? É apresentado o planejamento do projeto e as 

atividades que serão desempenhadas para a comunidade? 

A avaliação e monitoramento de um projeto é essencial 

para o bom funcionamento do mesmo, muitas vezes 

realizamos essas ações dentro do nosso próprio time 

Enactus, mas e a comunidade? Ela participa desse 

processo? Ela tem acesso ao planejamento e aos 

indicadores do projeto? Ela pode expressar suas opiniões 

em relação ao desenvolvimento do mesmo e também 

propor melhorias e modificações? Algumas estratégias 

que podem ser úteis:

● Compartilhe com a comunidade o planejamento 

estratégico do time, caso não seja possível que a 

comunidade participe do mesmo, faça um painel 

colorido e visual com os principais resultados do 

planejamento realizado, valide com a comunidade, 

veja se eles estão de acordo com aquilo e realizem 

modificações que forem apontadas. 

● Realize reuniões com a comunidade em que as 

pessoas sejam convidadas a expressar os Pontos 

positivos e negativos do projeto, bem como 

soluções para os mesmos.

● Faça questionários com perguntas sobre o que 

estão achando do projeto (pode-se basear no 

próprio planejamento realizado pelo time) e aplique 

em integrantes da comunidade

● Faça um roteiro de entrevista com perguntas 

relacionadas ao o que as pessoas estão achando do 

projeto e aplique
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Uma atividade que pode ser replicada que faz com que a 

comunidade reflita sobre o processo de avaliação é a 

dinâmica: Perguntas para respostas sinceras. 

Objetivo: Realizar uma avaliação participativa de algo 

através de perguntas simples

Materiais: Cartolinas, post-its e canetas 

Aplicação: Convide as pessoas a se organizarem em roda, 

distribua para os participantes um conjunto de post-it e no 

meio da roda adicione diferentes cartolinas com perguntas 

sobre o que esses acham do projeto. Ao escreverem suas 

respostas nos post-its os integrantes são convidados a ir 

até o centro da sala para colar os descritivos no cartaz da 

pergunta pertinente, depois que todos terminam de 

responder, são trocadas as cartolinas e perguntas 

diferentes são novamente feitas, assim repete-se o 

processo de escrever novas respostas e colá-las em novas 

cartolinas até terminar as perguntas. 

No final da atividade é lido as respostas que foram 

escritas nos post-its e são discutidas expectativas e as 

sugestões dos participantes. Algumas perguntas que 

podem ser utilizadas como norteadoras:

● O que é o Projeto para você?

● O que eu mais gosto/gostei nele?

● O que eu menos gosto/gostei nele?

● O que eu gostaria que fosse diferente?

● O que eu espero para o próximo ciclo?

EXEMPLO DE ATIVIDADE
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Foram compartilhados com a comunidade os resultados 

alcançados ao longo do desenvolvimento do projeto? E as 

conquistas, foram comemoradas? 

Comemorar e celebrar os resultados é importante, mesmo 

que os resultados sejam pequenos. Uma sugestão é criar 

rituais de comemoração, desde verbalizar uma conquista, 

fazer um evento para comemorar algo, até criar ações 

simbólicas, esses rituais ajudam a fortalecer a ideia que o 

grupo conquista várias coisas juntos, o que promove um 

senso maior de pertencimento e de motivação para 

continuar o projeto.  

● Organize alguma atividade com comida: 

Conseguiram alguma parceria importante? Algum 

membro novo entrou para o projeto? Fizeram 

alguma venda importante? O projeto fez 

aniversário? Alguém do projeto conseguiu algo? 

Alcançaram alguma meta? Faça um café da tarde, 

um lanche comunitário, um piquenique, façam um 

bolo juntos, uma janta, comprem uma pizza, mas 

não deixem passar a data/episódio em branco.

EXEMPLOS:
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Foram compartilhados com a comunidade os resultados 

alcançados ao longo do desenvolvimento do projeto? E as 

conquistas, foram comemoradas? 

● Façam uma retrospectiva do semestre.

● Monte um vídeo com fotos de momentos 

importantes do projeto e organize uma sessão 

com pipoca para a comunidade. 

● Apresentem o que vão levar para o ENEB para 

a comunidade, é uma forma de incluir os 

integrantes do projeto nesse momento 

importante para o time.

● Revele fotos da trajetória do projeto e 

façam uma oficina: levem cartolinas, 

canetinhas, cola e tesoura e convidem as 

pessoas para verem as fotos e relembrar 

aqueles momentos, depois chame-as 

para construírem juntas uma linha do 

tempo do projeto com os momentos 

marcantes que merecem ser lembrados, 

depois da linha do tempo pronta 

discutam sobre a trajetória. Todo mundo 

vai querer falar de algo ou compartilhar 

um momento que lembra e que 

considera importante e que às vezes não 

foram registrados em fotos.


