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Quem Somos
Missão
Promover uma educação que preze pela formação humana e integral de jovens, a fim de possibilitar que tenham
uma vida mais autoconsciente, autónoma e guiada pelos seus propósitos.
Visão
Ser referência em uma educação que preze pelo desenvolvimento e valorização das competências socioemocionais e
do autoconhecimento.
Objetivo geral
Despertar e aprofundar nos jovens a consciência de suas habilidades, sonhos e vocações para que possam fazer
escolhas mais alinhadas com seus propósitos de vida.
Valores
Colaboração: Acreditamos no trabalho construído através da troca de saberes, da força do coletivo e das diversas
visões de mundo.
Autonomia: Buscamos a autonomia e autoresponsabilidade de cada pessoa que encontramos na nossa trajetória.
Participação: Impulsionamos a participação ativa e responsável de todos os jovens.
Inclusão: Lutamos pela inclusão de todas as vozes, crenças, etnias e pessoas na nossa sociedade.
Regeneração: Defendemos a regeneração das relações, das pessoas e do planeta.

Histórico
O Revoar nasceu, em 2017, do sonho de trabalhar com a potência da juventude a partir da percepção de que esta é
uma fase de muitas dúvidas, pressões e conflitos na vida de qualquer ser humano, mas ao mesmo tempo de grande
vitalidade e desejo de experimentar o mundo com toda a sua plenitude e criatividade.
Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a juventude é uma importante força catalizadora
de mudanças sistêmicas e duradoras nas três esferas de desenvolvimento – social, econômica e ambiental. Eles são
também o maior agente potencial de mudanças sociais, tanto em relação ao seu papel na população economicamente
ativa das próximas décadas, quanto pelo seu forte protagonismo e poder mobilizador. Os jovens, contudo, encontramse hoje no epicentro das grandes desigualdades brasileiras e sem oportunidades de viverem de forma consciente e
autônoma.
E para poder dar legitimidade a este agente de mudanças e de realização, entendemos que o jovem, e qualquer ser
humano, precisa se conhecer, olhar para si e saber lidar com suas competências socioemocionais, aprendendo a
caminhar com todas as suas habilidades e também limitações.

Histórico
Visando aprimorar este autoconhecimento e despertar nos jovens a sua potência e vocação para a vida adulta, foi
criado o Revoar em janeiro de 2017. Ele foi gestado, a partir deste momento, e seu percurso desenvolvido, assim
como todas as ferramentas, materiais pedagógicos e de monitoramento/avaliação para que atingisse os resultados
esperados. Este momento durou pelo menos 5 meses.
Durante este período foi iniciado também a busca por parceiros onde o projeto pudesse ser realizado e recurso
financeiro para financiá-lo. Com sucesso, o Revoar conseguiu ser realizado em dois polos diferentes com cerca de 40
jovens, participando de alguma forma, em situação de vulnerabilidade social, na cidade do Rio de Janeiro. Jovens de
uma escola pública de ensino médio e internos, que cumprem medidas socioeducativas, no Departamento Geral de
Ações Socioeducativas (DEGASE) e pertencentes ao Programa Mentoria, realizado pela Coordenação de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer (CECEL).
O percurso nos dois polos teve a duração de três meses e toda a metodologia desenvolvida foi testada durante o
processo educativo.

Equipe
// Carolina Senna Figueiredo
Formada em Ciências Sociais pela UFRJ e com mestrado em Ciências Sociais pela FGV, tem experiência em gestão de projetos sociais para
juventude em ONGs como Grupo Cultural Afro Reggae e Fundação Dreams Can Be e de programas de responsabilidade social corporativa em
empresas como: Transpetro e Chevron. Co-gestora do Revoar, cursou, em 2017, Design em Sustentabilidade pelo Gaia Education, Introdutório e
Aprofundamento de Dragon Dreaming e está cursando Competências Socioemocionais para pais e educadores. Sua missão é inspirar a
juventude a descobrir sua potência e a transformar a si e a sua realidade. No Revoar é responsável pela gestão de relacionamento, captação de
recursos e dados institucionais e facilitadora.
// Marina Mascarenhas
Educadora, turismóloga, coach e empreendedora na Mask no segmento do turismo pedagógico, atuando na área da educação não formal há
mais de 10 anos. Co-gestora do Revoar, é também facilitadora de processos colaborativos e pós-graduada em Pedagogia da Cooperação e Gestão
de Empreendimentos Turísticos. Formada em Design em Sustentabilidade pelo Gaia Education, em Dragon Dreaming e em Liderança e Coaching
pela Instituição Condor Blanco. Trabalha por uma educação integral e na busca por relações mais sustentáveis consigo, com o outro e com o
mundo. Seu propósito está voltado para apoiar pessoas a viverem conectados a sua essência e realizando seus sonhos. No Revoar é responsável
pela gestão de comunicação, da metodologia e facilitadora.
// Ana Laura Macedo
Formada em Design em Sustentabilidade pelo Gaia Education e na Universidade Viva Inkiri de Piracanga. Cursa Pedagogia da Cooperação pelo
Projeto Cooperação. Atua como co-gestora do Revoar, facilitadora de projetos colaborativos e multiplicadora da ferramenta de projetos Dragon
Dreaming. É criadora da Casoca, um co-living na cidade do Rio de Janeiro. Sua inspiração está em trazer novos olhares para as relações e
realizações. Atua no mundo para que todos possam estar vivendo seus talentos e propósitos. No Revoar é responsável pela gestão financeira,
planejamento e metodologia e facilitadora.

Pólo de Atuação
Escola Estadual Monteiro de Carvalho:
Identificamos a E. M. Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, através de uma indicação e posterior contato com o
Instituto Marques de Salamanca, que realiza atividades educativas na instituição também.
A direção da escola sempre foi muito solicita e generosa com a proposta e equipe do Revoar, nos abriu as portas e acreditou, desde o início no trabalho,
dando todas as condições para que o projeto se realizasse alí.
A escola, apesar de sua estrutura grandiosa, encontra-se em estado bastante degradado, passando por diversas dificuldades para manter sua estrutura
física. Como, antigamente, o local era ocupado por um colégio particular, seu prédio é composto por diversos blocos e áreas para as atividades pedagógicas de uma escola.
Porém, ela tem hoje prédios fechados, áreas de lazer isoladas e inutilizadas, espaços ao ar livre ou internos sem uso e em estado de deterioração e algumas áreas
interditadas pela Defesa Civil, o que gera bastante frustração dos estudantes e da gestão.
Além disso, a instituição enfrenta grandes problemas de violência no seu entorno, tendo que fechar as portas, por diversas vezes, por estar em uma área
sitiada por comunidades comandadas pelo tráfico de drogas. Além disso, seus alunos sofrem diretamente com a violência, tendo alguns sido mortos e/ou presos por
envolvimento, ou não, com o crime. No mês de maio de 2017, quando iniciamos as atividades, os alunos fizeram uma passeata pelo bairro por conta da morte de um
aluno da escola naquele mesmo mês.
Outra razão que apontamos como um desafio para a Monteiro de Carvalho é a falta de representação dos alunos em grêmios, reuniões de professores e
nas escolhas e decisões da escola. Nas ocupações de 2016, por exemplo, os alunos participaram fortemente, pois estavam desejosos de poder ter mais voz, mas foram
desencorajados, posteriormente, de manter as ações participativas e de melhoria na escola. No segundo semestre de 2017, um grêmio foi eleito na escola com a
participação dos jovens.
Desta forma, entendemos que esta escola se encontra, hoje, em um momento delicado de falta de recursos; com baixa autoestima de seu corpo docente
e discente; enfrentando, ainda, problemas de violência e de pouca participação e empoderamento dos jovens.
Verificamos que o Revoar se tornou, em 2017, uma oportunidade, não só de propiciar aos jovens momentos de reflexão e aprendizado sobre si, mas de
valorização da escola, de fortalecimento de grupos de alunos e de ampliação das formas de se ver dentro deste contexto escolar. Além disso, o Revoar ocupa uma das
salas que ficavam trancadas e praticamente sem uso. Agora, os jovens podem ter acesso a este espaço e usufruir ainda mais dos locais de aprendizado da escola. No
segundo semestre de 2017, a sala passou a ser usada também para outros projetos, o que nos deixa bastante felizes dos espaços estarem sendo compartilhados com
projetos e alunos.

Pólo de Atuação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Programa Mentoria,

A opção em trabalhar no DEGASE, dentro da Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e através do Programa Mentoria, veio de um convite deste
programa, que está alinhado com o trabalho que o Revoar desenvolve. A partir deste convite, realizamos o percurso Revoar como uma das atividades do
Programa Mentoria, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.
Entendemos que há ainda uma falta de projetos voltados para o público das instituições de internação. Os jovens permanecem grande parte do seu dia nos
alojamentos, sem atividades educacionais, culturais e de lazer que os permitam repensar sobre quem são verdadeiramente, suas ações e decisões, e
entender que oportunidades podem ter para viver uma vida diferente.
Além deste fato, entendemos ser de extrema relevância e urgência permitir um olhar inclusivo, atento e respeitoso para esta população que se encontra
em total situação de vulnerabilidade social, discriminação e desconhecendo totalmente suas habilidades, talentos e sem perspectivas de mudança de rumo.
Propomo-nos a ser um canal de reconhecimento e empoderamento destes jovens para que eles se sintam capazes de transformar suas realidades.

Resultados Preliminares
Explicação
No início do percurso é realizado o marco zero com os jovens e no final uma outra avaliação para entender as mudanças ocorridas.
Esta avaliação se baseia em pelo menos quatro aspectos principais, trabalhados durante o Revoar e que nortearam todo o trabalho.
Estes são:
1.Clareza sobre o seu projeto de vida futuro // 2.Nível de
autoconhecimento: identificação de suas vocações e habilidades
// 3.Grau de conhecimento e desenvolvimento das
competências socioemocionais // 4. Cultura da colaboração e
cooperação.
Nossas referências para alguns desses temas são o PNUD,
Instituto Ayrton Senna, Itaú Social e a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Ao lado, quadro que apresenta a metodologia Revoar elaborada
para desenvolvimento do percurso.

Resultados Preliminares
Ao fim dos dois percursos educativos do Revoar, os resultados monitorados e percebidos foram muitos.
Primeiramente, identificamos que os jovens se encontravam perdidos e sem apoio para pensar e fazer suas escolhas e decisões futuras. A
grande maioria não tinha ainda ideias das possibilidades e oportunidades que poderiam seguir. Isto é: apesar de pensar no futuro, não haviam, ainda,
planejar os próximos passos.
Quando nos referimos ao conhecimento dos jovens sobre si, seus talentos e vocações, dificuldades, sonhos e o que os impedia de fazer
escolhas futuras, percebemos através das falas e exercícios que poucos são os que sabem identificar suas competências, habilidades, talentos e etc.
Durante todo o processo, foram despertadas e reconhecidas, em cada jovem, suas habilidades, potencialidades e talentos, o que
proporcionou aumento da autoestima e a possibilidade de fazer seu projeto de vida ligado aos seus reais propósitos.
Sobre as competências socioemocionais, foi percebido que a grande maioria tem dificuldades em lidar com seus sentimentos, expressar o
que sentem, ter controle emocional e etc. Muitos nutrem ainda crenças limitantes sobre si.
Ao final do percurso, as avaliações individuais e em grupo giraram em torno de ter olhado para situações emocionais escondidas, ter tido
a chance de lidar com fatos e situações que tinham muito medo, vergonha e que causava dor, aprendendo a lidar com eles. Isso acarretou nos jovens
maior amabilidade consigo e com os outros, melhoria nos relacionamentos, controle emocional e extroversão.
Sobre colaboração, o resultado foi o aprimoramento da confiança, da colaboração e da cooperação entre os participantes, que chegaram
bastante competitivos e individualistas, mas que, através das dinâmicas e do percurso, se empoderaram e entenderam que a força do grupo é uma fonte
poderosa de realização e que por isso estão, hoje, juntos construindo uma imersão de um dia com todos os alunos do Revoar.
Ao final do percurso e de todo o aprendizado, autoconhecimento e competências socioemocionais adquiridas, cada jovem construiu o seu
projeto de vida e pôde, a partir dele, perceber seus pontos fortes, os aprendizados que devem priorizar, as habilidades que tem e adquiriram e os
próximos passos para as suas vidas. Além disso, optaram por caminhos em relação a vida pessoal, de estudo e profissional, o que os dá mais chance de
perseguir e organizar o seu futuro.
Ainda estamos no processo de análise de todo o material de monitoramento do processo educativo, que consiste em pesquisas
quantitativas e qualitativas, além de entrevistas em profundidade. Este material deverá ficar pronto em fevereiro de 2018.

Jovens
Os jovens que participaram do Revoar, na escola Monteiro de Carvalho, estavam cursando
um dos três últimos anos do ensino médio e tinham em torno de 16 a 18 anos de idade.
Todos eram moradores de Santa Teresa, suas comunidades ou bairros vizinhos, como
Estácio, Tijuca e Lapa.

Em sua grande maioria o grupo era composto por pessoas que se identificam com o sexo
feminino, tendo apenas 4 pessoas identificadas com o sexo masculino durante o
processo.
Dos 20 jovens que iniciaram o processo, de forma regular, 16 concluíram o Revoar com êxito. A evasão do restante se deu por conta de mudanças
de escola, entrada no mercado profissional ou não justificaram o motivo. Cerca de 30 jovens se inscreveram no primeiro encontro do projeto, que foi
a aula aberta.
Já os jovens oriundos do DEGASE, tinham entre 15 e 18 anos de idade. Apenas um havia chegado ao primeiro ano do ensino médio. Os outros
haviam cursado até o ensino fundamental e um não frequentou a escola formal.
Todos os 10 jovens se identificavam com o sexo masculino e eram oriundos de diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro, como: São Gonçalo,
Zona norte e oeste, entre outras localidades.
Concluíram com êxito o processo do Revoar, 6 jovens. Os outros evadiram por fuga, mal comportamento ou foram conduzidos para a Liberdade
Assistida.

Depoimentos
“Quando chego aqui tiro minha mochila pesada de problemas e cuido de mim. Quando vou embora coloco – a
novamente! “ (Itayanara – Escola Monteiro de Carvalho)

“Eu não esperava que na cadeia eu encontraria pessoas que se
preocupariam comigo” (R. – Degase)

“Toda vez que eu to aqui eu me sinto em paz e isso continua vibrando em mim, vão passando os dias e eu
continuo sentindo a mesma paz (...) é muito gratificante estar aqui, esse projeto é simplesmente
maravilhoso” (Leticia – Escola Monteiro de Carvalho)

Parcerias
O Revoar contou, em 2017, com parcerias de empresas que apoiaram com materiais imprescindíveis para a
realização do projeto e sendo um suporte essencial para nossas realizações. Entre os parceiros, contamos
também com apoio fundamental de Luciana Sucupira, na parte de avaliação e monitoramento e Luís Mota, com
material fotográfico. Nosso agradecimento a todos estes parceiros.

Cícero Papelaria (www.ciceropapelaria.com.br), a marca
carioca de cadernos que está presente em todo o Brasil. A
Cícero doou os cadernos para as duas turmas do projeto .

Mask Viagens (www.maskviagens.com.br), uma empresa
do segmento do turismo pedagógico e projetos
educacionais. A Mask forneceu os lanches para as
atividades que foram realizadas na Escola Monteiro de
Carvalho.

Captação de Recursos
Quando Revoar decidiu nascer, decidimos que o fator financeiro não seria um impeditivo, mas seria importante para sustentabilidade do projeto. Assim,
desenhamos algumas estratégias para captação de recursos, o que foi muito bem sucedido para a primeira experiência, viabilizando custos com
materiais, logística, burocracias, facilitação e comunicação.
As estratégias adotadas foram a captação empoderada de recursos, que contou com a contribuição financeira de 37 pessoas e o financiamento coletivo
recorrente, por meio da plataforma Benfeitoria, que contou com a colaboração de 26 pessoas, do mês de julho até o presente momento.
Durante o segundo semestre de 2017, a gestão do Revoar concentrou seus esforços na busca de parcerias para a sustentabilidade do projeto no ano de
2018. Desta forma, criamos três estratégias para esta captação: 1.Busca de parcerias com escolas particulares, para que pudessem implementar o
percurso Revoar de forma paga e apoiar, desta forma, o desenvolvimento do projeto nas instituições públicas. 2. Busca de parcerias com empresas, a
fim de tentar patrocínio das áreas de responsabilidade social/sustentabilidade e 3. Busca de parcerias através de editais e prêmios.
Diante destes esforços, o Revoar foi vencedor do Prêmio Acolher da Natura, na categoria consumidores, que premia lideranças de projetos sociais. O
projeto concorreu com 120 iniciativas de todo o Brasil e foi um dos dois contemplados. Este prêmio garante aporte financeiro no valor de R$15mil
Reais e apoio técnico, ambos para 2018.
Ainda sobre editais, escrevemos para 3 editais no segundo semestre. Não fomos selecionados em 2 e estamos na ultima fase de um terceiro.
Com a busca de parcerias com empresas, abrimos o diálogo com 4 empresas e estamos em negociação com duas. Sendo uma delas em estágio
bastante avançado.
Sobre a busca com escolas particulares, não conseguimos retorno de nenhuma escola.
No ano de 2018, intensificaremos estas e outras estratégias para garantir a sustentabilidade e crescimento do projeto.

O Revoar e as Conexões com os ODS e uma Nova Educação
O Revoar está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Cúpula das Nações Unidas.
Esta é uma agenda global que busca combater desafios como a erradicação da pobreza, a fome, a desigualdade de gênero dentre
outros. Além disso, o Revoar acompanha os novos paradigmas da educação, que prezam pela educação integral do ser humano,
focando também nas competências socioemocionais.
● O Revoar é baseado nos quatro pilares da “educação pós-moderna”, segundo a UNESCO (Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI), que são: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a ser e Aprender a viver juntos.
● O Revoar desenvolve uma proposta metodológica inovadora que estimula o desenvolvimento das competências
socioemocionais.
● O Revoar apoia o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Metas 4 e 10).

Próximos Passos
Neste momento o Revoar se encontra revisitando a sua metodologia, material pedagógico e se institucionalizando, a fim de, em
2018, poder atingir maiores e melhores resultados e novas parcerias.

Prestação de Contas
Neste link é compartilhado o nosso relatório financeiro do ano de 2017
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O1MyA2LrvmJga8BHIvuT2EshKY5qG1OsniqG2HkR20g/edit?usp=sharing

Galeria de Fotos
Segue o link para que possam ver algumas de nossas fotos
https://drive.google.com/drive/folders/0B9HguJZBpjK3WkVWcElNMHpkOWM?usp=sharing

Agradecimentos
A equipe do Revoar agradece de forma expressiva a cada apoiador que doou seu tempo, recurso, habilidades e boas
vibrações para a realização deste sonho coletivo. Temos clareza que o Revoar é nosso ato político consciente neste Brasil
que desejamos viver e que lutamos, diariamente, para transformar.
Acreditamos na força do coletivo e o ano de 2017 foi a comprovação de que pessoas unidas, colocando suas mãos e
corações em seus sonhos são capazes de realizar propósitos maravilhosos para os outros e para elas próprias. E por isso
celebramos, hoje, com este pequeno relatório a colaboração de todos.
Nosso muito obrigada também a cada jovem que esteve conosco neste percurso de aprendizagem e conhecimento. Somos
uma iniciativa educacional, pois os jovens nos inspiram, nos alimentam a alma e devolvem, sempre, a certeza que a o que
vale nesta vida é o que fazemos, sentimos e o que somos juntos. Revoa juventude!!!
Até o ano que vem com a certeza de que este trabalho e a nova educação que praticamos nos levarão por caminhos que só
quem acredita na força do ser humano pode alcançar!
Nossa gratidão!
Equipe Revoar

