
[realizador]

Instituto Natura

[foco]

Apoio à implantação da política de 
dedicação em tempo integral no 
Ensino Médio.

[inovações] 

Criação de rede de apoio: aliança 
estratégica com outros institutos, 
fundações e organizações da 
sociedade civil.

Investimento em apoio a gestores da 
pasta da educação nos estados para 
enfrentar desafios de financiamento, 
infraestrutura, colaboração entre redes 
e gestão. 

[retrato] 

Atuação em em 19 estados brasileiros.

Programa trabalha em três frentes: 
advocacy; apoio técnico; produção de 
conhecimento. 

Possui ampla ação de articulação com 
secretarias estaduais de educação.

Estabelecer urgente uma 
comunicação do impacto do 
investimento social no campo da 
educação e inserção cidadã.

Conquistar a confiança de novos 
investidores, em especial para 
iniciativas em estado de germinação.

Conhecimento e
Inserção Cidadã:

reflexões sobre as contribuições 
do investimento social para os 
desafios da agenda no Brasil

Quando o assunto é conhecimento e inserção cidadã no 
campo do investimento social, um grande portfólio de 
subtemas, que inclusive se interligam, emerge. Estamos 
falando especialmente de cultura, educação de qualidade 
em suas diversas possibilidades de manifestações e de 
seus múltiplos desafios: gestão escolar, desenvolvimento 
de políticas e práticas pedagógicas, formação de 
professores, acesso a livros e promoção da leitura, 
educação ambiental, entre outros. Alguns exemplos 
estiveram presentes no “Encontro de Fazedores: 

  

Perspectivas e inovação no tema

Fazedores em ação

Giro pelas práticas

Avançar na desburocratização de 
processos no que diz respeito a 
prestação de contas e acesso a 
recursos.

Evoluir no sentido de criar parcerias, 
coalizões e redes entre investidores e 
executores de projetos para aumentar 
o impacto.

Ressaltar nas iniciativas de juventude 
que o desenvolvimento de um projeto 
de vida deve ser uma construção 
autoral do jovem.

Desenvolvimento de tecnologias 
sociais que sejam diversas e 
promovam competências 
socioemocionais - inovação
não é apenas tecnologia no 
ambiente digital.

Construção de diferentes narrativas 
para públicos diversos, a fim de 
furar a bolha.

Desenvolvimento de um olhar 
inovador para modelos de 
avaliação, menos duros e 
engessados.

A agenda da educação e inclusão 
cidadã está avançando mas é preciso 
lidar com o desafio do empirismo. 
Ou seja, a busca por práticas 
sistematizadas iluminadas pela 
teoria científica.

Reflexão sobre a tolerância ao risco. 
Precisamos aprender com o que deu 
errado. Isso é libertador e indutor de 
criatividade.

Conheça quatro projetos que têm inovado nesse tema:

[realizadora]

Fundação Bradesco

[foco]

Desenvolvimento de competências 
socioemocionais com alunos nas 
escolas.

[inovações] 

O mesmo professor responsável pela 
iniciativa acompanha os alunos do 
Ensino Fundamental até o Médio. 
Assim ocorre o acompanhamento do 
projeto de vida.

Investimento em formação de 
profissionais com material exclusivo e 
acompanhamento online. 

Aplicação de técnicas de Mindfulness 
com os alunos (o termo significa 
“atenção plena” e designa um estado 
mental que se caracteriza pela 
autorregulação da atenção para a 
experiência presente).

Saiba mais em: 
https://www.itau.com.br/crianca/

Saiba mais em: 
www.institutonatura.org.br

Conheça e saiba mais sobre as iniciativas da Mostra:
https://mostra.gife.org.br/#projetos
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700

Número de iniciativas 
mapeadas pela 1ª Mostra 
GIFE de Inovação Social 
na categoria Conhecimento 
e Inserção Cidadã: 

Número de organizações
envolvidas nas iniciativas:

[realizadora]

Fundação Itaú Social

[foco]

Garantia do direito à literatura de 
qualidade para todas as infâncias.

[inovações] 

Criação do laboratório “Infâncias em 
Leituras” para professores, educadores 
e pais interessados em fazer mediação 
de leitura. 

Hoje distribui também livros em 
múltiplos formatos acessíveis. 

Mudança no processo de escolha dos 
livros, com envolvimento de 
especialistas, representantes da 
sociedade civil e grupos de crianças.

Distribuição focalizada em regiões mais 
vulneráveis, onde não havia 
solicitações recorrentes, como 
comunidades da Amazônia Legal.

Desafios 
a superar

Como estamos
inovando

Conquistas
alcançadas

Consolidação de um modelo de cultura do agir voltado para a 
horizontalidade, para o 'fazer junto’.

Introdução dos processos de avaliação no planejamento das práticas 
do campo socioambiental.

Inserção dos temas de “empreendedorismo e desenvolvimento da 
autonomia” em iniciativas voltadas para a inclusão cidadã da juventude.

Acolhimento por parte do campo social de outros saberes 
e um perfil mais multidisciplinar. Deixamos de ser um ecossistema 
exclusivo de Humanas.

Fronteiras

Colaboração é um caminho para 
gerar um fazer mais integrado.

O mapeamento da realidade passa, 
efetivamente, pela escuta do 
público-sujeito, fortalecendo o 
sentido de participação.

É preciso fortalecer práticas de 
comunicação de valor, e não apenas 
episódica.

Processos de crise são momentos 
de renovação de identidade. 
Precisamos dar respostas às 
provocações do cenário social, 
político e econômico atual.

É necessário buscar novos espaços de 
fala. O campo precisa "hackear" o 
sistema para comunicar os impactos, 
desafios e oportunidades de 
desenvolvimento do investimento 
social.

É urgente a necessidade de fortalecer 
a agenda de advocacy.
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#CompetênciasSocioemocionais 

#formação 
#autoconhecimento

Ética e Projeto
de Vida

2
#literatura 

#diversidade 
#parcerias  

Leia para
uma criança

3
#advocacy 

#articulação 
#conhecimento

Programa de apoio ao
Ensino Médio Integral

[retrato] 

São mais de 53 milhões de livros já 
distribuídos.

Trabalha a introdução à linguagem 
letrada, o fortalecimento do vínculo 
com os familiares por meio da leitura e 
a ampliação do repertório do criança.

Saiba mais em: 
https://fundacao.bradesco/ 

[realizador]

Instituto Unibanco

[foco]

Busca pela gestão de qualidade, 
eficiente, participativa e orientada 
para resultados nas redes de ensino 
da educação básica.

[inovações] 

Grande investimento em formação 
de profissionais da educação e 
assessoria técnica.

Amplo esforço em processos de 
avaliação. Avaliação de impacto 
indica que, em geral, o programa 
induz a melhoria de quatro pontos na 
proficiência dos estudantes em língua 
portuguesa e matemática nos testes 
do Saeb (Sistema de Avaliação da 
Educação Básica).

[retrato] 

Atuação sistêmica em gestão na 
secretaria de educação, nas regionais 
de ensino e nas escolas.

12 anos de atuação. Mais de 3 milhões 
de estudantes impactados.

Ação em três pilares: estudante (foco 
na permanência na escola); coerência 
interna (alinhamento entre todas as 
instâncias); aprender fazendo 
(desenvolvimento das competências 
acontecem no fazer). 

Saiba mais em: 
https://jovemdefuturo.org.br/
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#gestão 

#ArticulaçãodeRedes 
#TransformaçãoSistêmica 

Jovem de Futuro

14 Crianças, Adolescentes e Jovens

5 Educação Ambiental

14 Cultura

6 Primeira Infância

12 Educação Pública de Qualidade:
Políticas e Práticas Educacionais

7 Novas Tecnologias

8 Educação Pública de Qualidade: Gestão 
da Escola e Formação de Professores

8 Livro e Leitura

Conhecimento e Inserção Cidadã” - atividade da 
1ª Mostra GIFE de Inovação Social. 

Este infográfico apresenta a síntese da reflexão realizada 
no Encontro que reuniu, num espaço colaborativo e de 
construção coletiva, os realizadores sociais que trabalham 
diretamente em iniciativas que dialogam com essa 
agenda. Juntos, refletiram sobre os aprendizados, 
dificuldades e conquistas a partir do olhar de quem está 
nos bastidores das iniciativas. 

[retrato] 

A Fundação possui 40 escolas no 
território nacional, ao menos uma em 
cada estado. 

São 40 mil alunos na educação básica. 

Em 2017 nasce o complemento 
curricular "Ética e Projeto de Vida". 

Trabalha o autoconhecimento, a 
percepção do outro, o exercício da 
empatia, a autorregulação e a análise 
de situação-problema.


