


ENGAJANDO CIDADÃOS PARA EXERCEREM 
A PARTICIPAÇÃO PROATIVA E REAL NA 
CONSTRUÇÃO DO QUE É PÚBLICO 



A atuação do Elos nos governos envolve processos e projetos que promovem  o diálogo entre 
governo e sociedade para a participação e engajamento de cidadãos na construção, 
implementação e manutenção de ações públicas. 
 
Ou seja, o Elos estimula e forma pessoas e comunidades para a AÇÃO na construção do 
que é público utilizando para isso o Jogo Oasis. 
 
- Cidadãos que sonham, constroem e cuidam da sua cidade 
- Cidades realmente coletivas, cooperativas e comunitárias 
 
As ações do Elos não impactam somente os espaços públicos em que intervimos ou construímos.  
Impactam, principalmente, as pessoas e suas relações.  
 

Jogo Oasis – ferramenta de politica pública 
 



FILOSOFIA ELOS  
 
A Filosofia Elos e as metodologias e práticas a ela associadas JÁ FORAM APLICADAS EM MAIS DE 200 
COMUNIDADES DE 18 PAÍSES EM  4 CONTINENTES e são a base das nossas ações, indicando um 

caminho para transformar sonhos em realidade e sonhadores em materializadores de sonhos: 	  
	   Aprendemos a  OLHAR A ABUNDÂNCIA onde muitos veem escassez 

 

CRIAMOS O AFETO antes do medo e do 
julgamento 

 
VALORIZAMOS O SONHO como o melhor impulso para a mudança 

 

CAMINHAMOS JUNTO cuidando ao mesmo tempo de nós mesmos, do outro e de um 
sonho comum 

 
GARANTIMOS QUE O RESULTADO É EXTRAORDINÁRIO, na forma de um presente para si e 
para os outros 

 RECONHECEMOS E CELEBRAMOS a contribuição de cada um na 
conquista coletiva 

 E EVOLUÍMOS NA JORNADA, impulsionando a CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
SONHOS! 



TECNOLOGIAS SOCIAIS 
 
Além da Metodologia Elos e Jogo Oasis (tecnologias sociais criadas e desenvolvidas pelo 
Instituto Elos), utilizamos outras tecnologias sociais de uso livre e internacionalmente 
reconhecidas para apoiar o desenvolvimento de nossos trabalhos com pessoas e comunidades. 
São elas: 
	  
	  

Jogos 
Cooperativos 

 

Danças 
Circulares 

 

Comunicação  
Não-violenta 

 

Open Space 
 

World Café 
 

Rede  
Distribuída 

 



ELOS NOS GOVERNOS 
 

Parceria em  
programas 
ELOS 

Formação 
de 
 gestores  
públicos  
e técnicos 
 

Desenvolvimento  
de  processos de  

participação  
comunitária 

  
 

AÇÃO: 
-  Parceria para sediar 
programas de 
formação Elos, como 
Guerreiros Sem 
Armas e Oasis 
Training 
-  Indicação e 
viabilização da 
participação de 
jovens do município 
em programas Elos 
 

AÇÃO: 
- Sensibilização e engajamento de 
cidadãos em políticas públicas através de 
desenvolvimento de projetos específicos 
para secretarias  

AÇÃO: 
-  Treinamentos em 
processos 
participativos para 
gestores públicos e  
técnicos 



ELOS NOS GOVERNOS 
 

PROJETOS REALIZADOS 

 
 
 



Contratante: EMHAP – Empresa Municipal 
de Habitação Popular de Santo André 
 
Período de execução:  2002 a 2004   
 
Atividades Desenvolvidas: Levantamentos 
de campo, desenvolvimento de projetos, 
orientação e acompanhamento das obras  
de requalificação de  28 moradias 
consolidadas na urbanização da Vila Coréia  
e aplicação do Jogo Oasis para os mutirões 
comunitários dos espaços coletivos  no 
âmbito  do Programa Melhor Ainda.   
 
  
 

Moradores sonham e realizam a transformação de suas casas e unem-se para 
projetar e construir os espaços coletivos de seu bairro 
 

REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA PARTICIPATIVA NO 
PROGRAMA DE PÓS-OCUPAÇÃO NA VILA CORÉIA – Santo André, 
SP 
	  

ANTES 

DEPOIS 



Contratante: SEHAB –  Secretaria Municipal de  
Habitação Popular da Prefeitura Municipal de 
Diadema 
 
Período de execução:  2007 
 
Atividades Desenvolvidas: plantão social nos 
conjuntos, orientação jurídica aos síndicos, 
reuniões comunitárias, formação de fórum dos 
síndicos, formação em metodologias participativas 
com equipe intersecretarial e 4 OASIS nos 
conjuntos habitacionais com a participação de mais 
de 200 pessoas. Participaram das atividades 
representantes dos conjuntos Yamberê (152 
unidades) e Casa Grande 1 e 2 (320 unidades). 
  

 

Moradores se apropriando do seu 
novo habitat, melhorando o 
relacionamento com os vizinhos e 
cuidando dos espaços coletivos. 

MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ENVOLVIMENTO E 
APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NOS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS RECÉM-HABITADOS  
– Diadema, SP 
	  



Contratante: Ministério da Cultura 
 
Período de execução:   2010 
 
Atividades Desenvolvidas: atuação em 20 comunidades das 5 
regiões do Brasil com articulação institucional, diagnóstico cultural, 
3 formações para técnicos e mobilizadores comunitários na 
metodologia elos para impulsionar a apropriação dos espaços 
culturais em construção e acompanhamento de 17 Oasis 
realizados em parceria por gestores públicos e mobilizadores 
comunitários. 

Política pública que possibilita que moradores 
e gestores públicos  sonhem e  viabilizem 
ações em comunidades que receberão espaços 
culturais e bibliotecas através da união dos 
grupos locais. 

INTEGRAÇÃO SOCIEDADE E PODER PÚBLICO, PARTICIPAÇÃO 
COMUNITÁRIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E 
FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS E GESTORES 
PÚBLICOS DE 20 COMUNIDADES DE 15 ESTADOS BRASILEIROS 



Contratante: fundação Telefônica 
 
Período de execução:   2011 
 
Atividades Desenvolvidas: Seleção do bairro e de 5 áreas de  ação 
(1 escola estadual, 1 centro de saúde escola, 2 praças e 1 abrigo 
para crianças e adolescentes), mobilização Comunitária e 
articulação da rede local, Formação de 40 pessoas (voluntários da 
empresa e atores da comunidade) na Filosofia ELOS, Articulação 
com instituições e governo (municipal e estadual), coordenação e 
planejamento das ações em parceria com equipe da Fundação 
Telefônica, pré-produção do dia de ação, coordenação de 75 frentes 
em Oasis inédito que contou com a participação de 2000 
voluntários,  avaliação com equipes dos locais de ação e pós-
produção do dia de ação.  

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA IMPULSIONAR 
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DE PRAÇAS DA BARRA FUNDA  
– São Paulo, SP 
	   Ampliação do impacto da ação de voluntariado 

mobilizando  2000 voluntários das empresas do 
grupo Telefônica para atuar em 5 espaços da 
cidade por meio de parceria público-privada 
(PPP) 



 

Parceiros: Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Governo Federal de Guiné 
Bissau, Ministério da Educação do Brasil, Unesco, Instituto dos Arquitetos do 
Brasil e Fundação Gol de Letra. 
 
Período de execução:   2011 até o presente momento 
 
Atividades Desenvolvidas: elaboração de diagnostico e diretrizes para concurso 
público do projeto arquitetônico da escola sustentável, formação de jovens na 
Metodologia Elos, facilitação do primeiro Oasis e coaching para segundo Oasis 
facilitado por jovens da comunidade para construção da escola, apoio na gestão 
da equipe de obras contratada, acompanhamento da mobilização social e 
realização de oficinas práticas de bioconstrução. 

Jovens lideranças protagonizando mudanças em sua 
comunidade e empreendendo uma escola sustentável 
com cooperação internacional 

DISSEMINAÇÃO DE METODOLOGIA ELOS PARA IMPULSIONAR O 
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL A PARTIR DO 
PROTAGONISMO JUVENIL NO PROGRAMA JOVENS 
LIDERANÇAS PARA MULTIPLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS  
– Bissau, Guiné-Bissau  
	  



Parceiros: UNESCO, PNUD, OIT, Unicef, UN-Habitat, 
UNODC, Ministério da Justiça do Brasil, Prefeituras de 
Vitória (ES) e Contagem (MG) 
 
Período de execução:   2011 a 2012 
 
Atividades Desenvolvidas: formação de 20 gestores 
públicos e 29 jovens das comunidades através de   
realização de 2 treinamentos na Metodologia Elos. Foram 
mais de 650 pessoas mobilizadas nos OASIS e 5 espaços 
inseguros transformados. 

Transformação de espaços públicos 
inseguros em espaços seguros  a partir 
do protagonismo e interação dos jovens 
com os sonhos de toda a comunidade 

SENSIBILIZAÇÃO DE JOVENS E EDUCADORES PARA 
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SEGUROS A PARTIR DO 
CONCEITO DE SEGURANÇA CIDADÃ DO PROGRAMA 
CONJUNTO, QUE ENVOLVE SEIS AGÊNCIAS DA ONU 
	  



Parceiros: Elos Holanda e Oxfam 
 
Período de execução:   2011 
 
Atividades Desenvolvidas: realização de treinamento 
na Metodologia Elos  para  moradores da comunidade 
e técnicos da prefeitura local. 

União de pessoas de diferentes 
etnias para criar relação de 
comunidade em uma vizinhança por 
meio de um Oasis Training 

PROMOÇÃO DE DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA COM 
ENVOLVIMENTO DO GOVERNO LOCAL EM SITUAÇÃO DE 
CONFLITO ÉTNICO – Amsterdã, Holanda 



Parceiros: prefeitura municipal de  La Paz, Aiesec e 
movimento Oasis Bolívia 
 
Período de execução: 2012 
 
Atividades Desenvolvidas: realização de treinamento 
na Metodologia Elos por meio de Oasis Training para 
14 jovens locais  e 15  técnicos da prefeitura local. No 
mutirão comunitário foram mobilizados mais de 100 
moradores. 

FORMAÇÃO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS E GESTORES 
PÚBLICOS NO PROGRAMA MUNICIPAL BARRIOS DE VERDAD - La 
Paz, Bolívia 

Realização de um Oasis Training 
empreendido por uma jovem 
boliviana em parceria com uma 
organização estudantil e governo 
local 



SOBRE O INSTITUTO ELOS  
 

Todo mundo tem um sonho. O Instituto Elos propõe soluções inovadoras para 
construir o melhor dos mundos de maneira coletiva e prazerosa utilizando uma 
fórmula simples: onde se enxerga escassez, nós buscamos abundância. 
 
Já levamos a Filosofia Elos para diversos países por meio de assessoria 
estratégica para organizações e empresas, formação, disseminação e ações de 
participação comunitária.  Nossa atuação é o resultado de diversas estratégias 
que criamos para realizar o propósito de  impulsionar o movimento de fazer 

acontecer já o mundo que todos sonhamos.	  
	  
Conheça algumas instituições 
que fazem parte da história do 
Elos: 



 
Em 2010, o Ministério da  
Cultura considerou o Elos 
uma organização de Notório 
Saber por seu trabalho com 
mobilização comunitária 

	  
	  
A Fundação Banco do 
Brasil incluiu a 
metodologia Elos no seu 
Banco de Tecnologias 

Sociais	  
	  
A metodologia desenvolvida 
pelo Instituto Elos é citada na 
pesquisa de abrangência 
nacional realizada entre 
jovens, “O Sonho 

Brasileiro”	  
	  Pela natureza dos serviços 
oferecidos à sociedade o 
Instituto Elos recebeu e 
mantém os títulos de 
Utilidade Pública Municipal, 

Estadual e Federal	  
	  

A empresa WGSN 
apresentou sua previsão de 
tendência futura de conexão, 
emoção e inventividade 
através de metodologia 
desenvolvida pelo Instituto 
Elos, no seu lounge na São 

Paulo Fashionweek 	  
	  A best seller americana 
Margaret Wheatley 
dedicou um capítulo do seu 
livro “Walk Out, Walk on” 

às ações do Elos	  
	  
Renomado teórico da 
atualidade,  o físico Fritjof 
Capra citou publicamente o 
Instituto Elos como exemplo 

de mudança verdadeira	  
	  

Em 15 anos de trajetória, tivemos nossas ações referendadas por diversas personalidades e organizações 

nacionais e internacionais: 	  
	  



IMPULSIONAR O MOVIMENTO  
DE FAZER ACONTECER JÁ  
O MUNDO QUE TODOS SONHAMOS  
	  
	  Rua Marechal Hermes – 37 
Boqueirão – Santos – SP Brasil 
Cep 11025-040  
 
 
+55 13 3326 4472  

www.institutoelos.org 
 
contatos: 
paulo@institutoelos.org 
rodrigo@institutoelos.org 
thais@institutoelos.org 
 
 

  

  

 


