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Sobre o Instituto Revoar
O Instituto Revoar nasce do sonho de ser um espaço de aprendizagem para refletir e experienciar uma
nova educação, voltada para o desenvolvimento integral de jovens e professores. Este espaço foca no
desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais importantes para o século em que vivemos e
para o desenvolvimento de indivíduos mais felizes, conhecedores de si e que possam viver em sua
potência.
>> Missão:
Promover uma nova educação, que preze pela formação humana e integral de jovens, a fim de
possibilitar o seu autodesenvolvimento, através do fortalecimento das competências socioemocionais.
>>Visão:
Ser uma organização de referência no desenvolvimento integral do jovem e no aprendizado das
competências socioemocionais.
>>Estratégias de atuação:
O Revoar realiza percursos pedagógicos autorais construídos a partir de metodologias de conexão e
de colaboração com jovens em escolas públicas e privadas.

Educação integral
Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a juventude é uma importante
força catalisadora de mudanças sistêmicas e duradouras 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, encontram-se hoje no epicentro das
grandes desigualdades brasileiras e sem oportunidades de viverem de forma consciente e autônoma.
A partir da percepção de que esta é uma fase importante do ser humano, na qual os jovens estão em
pleno desenvolvimento e em um momento de grandes dúvidas, pressões e conflitos. Porém, com
poucas oportunidades, pessoas e locais seguros e adequados para que possam se desenvolver de
forma integral e refletir e compartilhar angústias e preocupações sobre suas decisões de futuro.
Esta ausência de condições específicas e apoio para olhar para si e se desenvolver de forma integral,
seja no sistema escolar vigente, nas famílias ou em lugares e grupos frequentados pela juventude,
acarreta hoje em um frequente número de jovens em depressão; com medo e sem perspectivas de
futuro e sofrendo de ansiedade e doenças psicossomáticas, além de apresentarem sérios problemas
em sua escolarização.
A educação do ensino médio hoje se mantém focada na valorização das competências cognitivas, com
foco na obrigação do ensino do conteúdo e da visão tecnicista voltada para a preparação dos
indivíduos para o mercado profissional. O ensino tradicional ainda utiliza modelos pensados para
responder demandas antigas, sem conseguir atender de forma clara as novas demandas do novo
século e a complexidade humana.

Educação integral
A escola, hoje, não consegue dar conta da missão de desenvolver todas as competências que o ser
humano necessita para enfrentar os desafios do século XXI. E isso não significa deixar de desenvolver
as competências cognitivas (interpretar, refletir, pensar abstratamente, generalizar aprendizados, entre
outros), mas integrar ao processo de ensino-aprendizagem o desenvolvimento das competências
socioemocionais, já que as duas se relacionam e se complementam e juntas permitem o
desenvolvimento integral do indivíduo. Portanto, o desenvolvimento de uma educação plena, que
considere o ser humano em sua integralidade e plenitude, não está, em geral, conseguindo ser
alcançado.
Com a falta de uma educação integral, e com o desenvolvimento destas competências, os jovens
perdem a oportunidade de aprimorarem a forma como se relacionam consigo e com os outros, não
sabem lidar com seus sentimentos e emoções, não aprendem a tomar decisões de maneira
responsável, não aprendem a lidar com problemas e dificuldades e perdem a chance de construírem
caminhos educativos e vidas de maior sucesso.
Desta forma, o Revoar construiu, a partir de diversas referências, um percurso pedagógico autoral e
vivencial através de metodologias de conexão e colaboração.

Metodologia Revoar

Projetos Realizados
●
●
●
●

Colégio Estadual Monteiro de Carvalho
Novo Degase
Colégio De A a Z
Firjan

81 PARTICIPANTES IMPACTADOS

Projeto Colégio Estadual Monteiro de Carvalho
Objetivos: Despertar e aprofundar nos jovens a consciência de suas habilidades, sonhos e vocações,
para que possam fazer suas escolhas de vida de forma responsável, autônoma e alinhadas com seus
propósitos.
Formato: Percurso de 15 encontros, de 3 horas cada, em um total de 4 módulos e 45 horas de
atividades realizadas em campo.
Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de cooperação, reflexão e conexão. Construção de um Projeto
de Vida.
Resultados:
● Maior conhecimento dos próprios sentimentos e emoções;
● Melhora na capacidade de trabalhar em equipe e na tomada de decisões colaborativas;
● Melhora na comunicação interpessoal;
● Desenvolvimento de empatia e “melhora na escuta“;
● Maior socialização;
● Maior desenvolvimento da autoconfiança e do autoconhecimento.
Público: Jovens, em situação de vulnerabilidade social, a partir dos 15 anos de idade e que estejam
no ensino médio da rede pública de ensino. Participaram do percurso 17 jovens, alunos do Ensino
Médio da escola.
Local: Santa Teresa, Rio de Janeiro.

Projeto Novo Degase Masculino
Objetivos: Despertar e aprofundar nos jovens a consciência de suas habilidades, sonhos e vocações,
para que possam fazer suas escolhas de vida de forma responsável, autônoma e alinhadas com seus
propósitos.
Formato: Percurso de 12 encontros, de 3 horas cada, em um total de 4 módulos e 36 horas de
atividades realizadas em campo.
Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de cooperação, reflexão e conexão. Construção de um Projeto de
Vida.
Resultados:
● Maior socialização e abertura;
● Melhora na capacidade de olhar para si e de conhecimento dos próprios sentimentos e emoções;
● Melhora na comunicação interpessoal;
● Maior desenvolvimento da autoconfiança e do autoconhecimento;
● Melhora na capacidade de trabalhar em grupo.
Público: Jovens, em situação de vulnerabilidade social, a partir dos 15 anos de idade e que cumprem
medidas socioeducativas no Novo Degase. Participaram do percurso 9 jovens do sexo masculino.
Local: Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

Projeto Novo Degase Feminino
Objetivos: Despertar e aprofundar nos jovens a consciência de suas habilidades, sonhos e vocações,
para que possam fazer suas escolhas de vida de forma responsável, autônoma e alinhadas com seus
propósitos.
Formato: Percurso de 6 encontros, de 2 horas cada, em um total de 4 módulos e 12 horas de atividades
realizadas em campo.
Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de cooperação, reflexão e conexão. Construção de um Projeto de
Vida.
Resultados:
● Maior socialização e abertura;
● Melhora na capacidade de olhar para si e de conhecimento dos próprios sentimentos e emoções;
● Melhora na comunicação interpessoal;
● Maior desenvolvimento da autoconfiança e do autoconhecimento;
● Melhora na capacidade de trabalhar em grupo.
Público: Jovens, em situação de vulnerabilidade social, a partir dos 15 anos de idade e que cumprem
medidas socioeducativas no Novo Degase. Participaram do percurso 16 jovens do sexo feminino.
Local: Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

Colégio De A a Z
Objetivos: Apoiar os jovens a reconhecerem suas habilidades e competências, através de um percurso
de autoconhecimento, para que possam identificar de forma consciente suas opções vocacionais.
Formato: Percursos de 6 encontros, de 1h40min cada, em um total de 10 horas de atividades
realizadas em campo por unidade e 30 horas no total de atividades nas três unidades.
Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de cooperação, reflexão e conexão. Construção de um Mapa de
profissões.
Resultados:
● Maior autoconhecimento e autoconfiança
● Maior consciência das próprias habilidades, pontos fortes e interesses.
● Ampliação do conhecimento sobre novas carreiras e oportunidades de trabalho.
● Aprimoramento de conhecimentos sobre o trabalho em grupo e a colaboração.
Público: Jovens estudantes do ensino médio do Colégio de A a Z. Participaram do percurso 28 jovens.
Local: Unidades da Barra, Tijuca e Botafogo, Rio de Janeiro.

Firjan
Obj eti vos: Proporcionar a f ormação cont inuada da eq u i p e d a D i v i s ã o d e N e g ó c i o s e m
Responsabilidade Social da Firjan, em novas metodologias de gestão de projetos, a fim de aprimorar
seu desempenho e suas competências para que possam realizar seu trabalho de forma cada vez mais
efetivaFormato: Curso realizados em 3 dias com carga horária total de 21 horas.
Ações: Apresentação teórica e prática da Metodologia Dragon Dreaming. Atividades vivenciais, lúdicas,
de cooperação, reflexão e conexão. Construção de um projeto para o fortalecimento da própria equipe.
Resultados:
● Conhecimento das 4 etapas Dragon Dreaming para a criação, planejamento, realização e
avaliação de projetos coletivos;
● Aplicação das ferramentas de Dragon Dreaming em seus grupos de trabalho;
● Criação de projetos inovadores e colaborativos;
● Valorização e fortalecimento individual e coletivo;
● Criação de uma cultura colaborativa, de aprendizagem e melhoria contínua.
Público: Funcionário da Divisão de Negócios em Responsabilidade Social da Firjan.
Local: Tijuca, Rio de Janeiro.

Quadro Resumo dos Projetos
Instituições

Total de
Percursos

Total de
Participantes

Total de
Encontros

Total de Horas

Escola Estadual
Monteiro de
Carvalho

1

17

15

45

Novo Degase

2

25

17

46

Colégio De A a Z

3

28

16

30

Firjan

1

11

3

21

Total

7

81

51

142

Elizabeth
“Eu não sabia que eu tinha
capacidade de conseguir seguir
meu sonho, trabalhar, estudar. Eu
descobri que sou uma pessoa
focada e dedicada. Eu não achava
que eu tinha esse potencial.”
“Quando eu entrei no Revoar eu
tava doida querendo um emprego,
querendo oportunidade de ter uma
independência financeira e depois
de ter o autoconhecimento que o
Revoar me proporcionou, eu
consegui fazer as entrevistas
muito mais confiante porque eu
sabia mais coisas sobre mim e
sem dúvida isso me ajudou 100%
para conseguir o emprego que eu
tenho hoje”.

Jackson Alves
“O Revoar foi o lugar onde eu me descobri
porque eu sempre ignorava qualquer problema
que eu tinha e vivia uma coisa que eu não era.
Com o Revoar eu comecei a me abrir mais,
tanto que fiz novas amizades, comecei a viver
coisas novas e acabei descobrindo coisas
sobre mim mesmo.”
“À vezes o tempo que vai passando e eu vou
me esquecendo da criança sonhadora que eu
era...aí todas as vezes que vejo que tá
acontecendo isso eu olho para a estante de
livro que eu tenho e vejo aquele caderno do
Revoar e vejo várias coisas “malucas” que eu
escrevi ali e começo a lembrar de tudo. Aí é
uma boa porque me dá mais vontade de fazer
as coisas e falo: pô nao fiz aquilo tudo a toa‘.

Depoimentos
“O Revoar me ajudou a saber o que eu quero, me ajudou a prestar atenção no que
eu realmente quero. O Revoar foi um aprendizado de mim mesma e ao mesmo
tempo aprendi como conviver em sociedade e pensar também nas pessoas e
aprender a usar tudo o que aprendo no meu dia a dia.” E.P. (Colégio Estadual
Monteiro de Carvalho).

“Gosto de tudo no projeto porque estou aprendendo a desenvolver a mente. O projeto é
importante porque estou conhecendo novas pessoas e aprendendo atividades novas e
coisas que posso fazer. To descobrindo coisas que não sabia sobre mim em um local tão
difícil.” R. L.S.(Novo Degase).
“O percurso foi esclarecedor e necessário para entender melhor o mundo e me
entender. Todas as atividades ajudaram de alguma forma, tanto para o presente quanto
para o futuro. Todos deveriam ter a oportunidade de passar por esse percurso” A.F. O
(Colégio De A a Z).

Parcerias / Prestação de Serviços

Transparência Financeira
Origem dos recursos 2019
Valor (mil reais)

%

Doações de pessoas físicas

5.511,43

7

Doações de pessoas jurídicas

4.034,86

5

Convênios e Patrocínios

54.893,00

72

Cooperação internacional

0,00

0

11.700,00

16

0,00

0

76.139,29

100

Receitas totais

Prestação de serviços e/ou venda
de produtos
Outras receitas
Total

Metas 2019
O Instituto Revoar tem como objetivo continuar desenvolvendo percursos pedagógicos
com jovens estudantes de escolas públicas e privadas, assim como com jovens privados
de liberdade e que cumprem medidas socioeducativas no Novo Degase.
Em 2019 o Instituto Revoar tem como metas iniciar sua atuação com adolescentes do
ensino fundamental, realizando um percurso para este público, e realizar uma formação
de professores na metodologia Revoar com o objetivo de construir um espaço de apoio e
reflexão para o corpo docente sobre a importância e benefícios do desenvolvimento das
competências socioemocionais na escola.
O Instituto Revoar acredita que se os jovens estiverem preparados para lidar com seus
sentimentos e emoções, além de mais confiantes e conscientes de seus talentos e
habilidades, poderão fazer escolhas mais conscientes, trilhando caminhos pessoais e
profissionais de maior sucesso, com impactos positivos em suas vidas futuras.
O Instituto Revoar acredita que a escola e os professores são partes fundamentais neste
processo e que é necessário ampliar e aprofundar a reflexão e prática das competências
socioemocionais dentro da escola.

