
CONSTRUINDO ELOS ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE 

Como	  ferramenta	  de	  poli/ca	  pública	  



TODO MUNDO TEM UM SONHO  
 





NOSSO NEGÓCIO É REALIZAR 





JUNTO. 





O JOGO OASIS foi desenvolvido 
pelo Instituto Elos Brasil em 2003 desde 
então, foi  aplicado 201 vezes 
envolvendo 20 mil pessoas no 
Brasil e no mundo e apoiando 190 
comunidades a materializarem 
sonhos de forma cooperativa! 



Desenvolve ferramentas metodológias; inspira e sensibiliza; realiza e dá o exemplo; estimula a 
replicação nos governos, organizações, empresas, comunidades e onde quer que haja jovens; 
transforma pessoas em materializadoras de sonhos com potencial de mudar o mundo ao colocá-
las em contato com a Filosofia Elos e seu próprio poder realizador.  Isso inspira e dá ferramentas, 
impulsionando a disseminação e criando uma reação em cadeia. 
 

O QUE O ELOS FAZ? 
 





Todo mundo tem um sonho e buscamos aqueles sonhadores dispostos a se mobilizar para 
materializar sonhos. Acreditamos que isso também é verdade para comunidades, e buscamos 
aquelas que têm o mesmo desejo de realização. Através da prática da nossa filosofia, mapeamos 
belezas, recursos, talentos, sonhos coletivos e viabilizamos a materialização. O resultado são 
experiências de sucesso com grande poder inspirador, reforçando a autoestima das comunidades 
e das pessoas e a crença em seu poder realizador, que impulsiona a realização de novos e mais 
ambiciosos sonhos 

TEORIA DE MUDANÇA 
 





Quando colocamos as ferramentas metodológicas desenvolvidas a partir da Filosofia Elos a 
serviço de pessoas, comunidades, governos e organizações, o resultado é a materialização de 
sonhos coletivos que impactam positivamente pessoas e comunidades, fortalecendo relações 
humanas e gerando oportunidade de crescimento pessoal e desenvolvimento local. 

COMO FAZEMOS 
 



A ESSÊNCIA DAS NOSSAS AÇÕES ESTÁ NA 
PRÁTICA DA 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! 



Além do Elos, os multiplicadores formados em nossos programas aplicam o Jogo Oasis levando 
os benefícios de nossa filosofia para além do alcance do Instituto Elos Brasil. A formação destes 
multiplicadores é essencial para garantir a qualidade da replicação e gerar transformações 
profundas nos espaços e nas relações. Chamamos a ação destes multiplicadores de Movimento 
Oasis, uma rede de fazer acontecer já o mundo que todos sonhamos. 
 

QUANTIDADE + QUALIDADE 
 

JOGO OASIS 
Uma ferramenta de mobilização comunitária, 
de uso livre, desenvolvida pelo Instituto Elos 
e aplicada pelo próprio Instituto e por jovens 
Empreendedores em diversas partes do  
mundo 
 



A melhor parte de materializar sonhos é fazer junto, por isso nos unimos a governos participativos 
e organizações criativas, sempre envolvendo no processo jovens que querem fazer já e 
comunidades empreendedoras. 

TRANSFORMAMOS O MUNDO EM 
COMUNIDADE 
 

EMPRESAS  GOVERNOS 

ORGANIZAÇÕES E 
 FUNDAÇÕES 

  
 

Jovens e  
Comunidades 
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POR QUE GOVERNOS? 
Enxergamos ao longo de 10 anos de aplicação do Jogo Oasis que as pessoas 
estão dispostas a transformar o mundo contribuindo com o seu melhor, mas 
antes de chegar ao ponto de construir juntos precisamos ser capazes de reunir 
PESSOAS. A promoção deste encontro ajuda a desconstrução de preconceitos e 
apoia a formação de relações alinhadas pelo que se tem em comum e não pelas 
diferenças. 
 
Descobrimos que isso também é verdade quando tratamos de governos e 
comunidades. É preciso construir pontes que facilitem o diálogo e que permitam 
que cada um possa contribuir com o seu melhor a partir de onde está: no 
governo, na comunidade ou na empresa. 
 
Aplicamos esta metodologia em parceria com prefeituras municipais, governo 
federal e agências internacionais e o resultado foi uma maior mobilização e 
participação da população mas também maior alinhamento do corpo técnico com 
a visão global do projeto. 
 
Em última instância somos todos pessoas e contribuímos melhor com aquilo que 
entendemos e que está em ressonância com nossos valores e princípios. 
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Um convite para transformar o mundo, 
uma comunidade de cada vez! 
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30 disseminadores da 
cidade: gestores 
públicos, 
empreendedores, 
jovens, professores 
e lideranças 
comunitárias 

OASIS 

+ senso de 
pertencimento nas 
comunidades 

+ qualidade nas 
relações com vizinhos 

+ Disseminadores de 
boas práticas nos 
governos e nas 
comunidades 

+ Empreendedorismo 
Social nas 
comunidades 

+ Redes 
COMPARTILHANDO 
PRÁTICAS POSITIVAS 

+ relações governo - 
comunidade 

Para investir no poder de realização aqui e agora e, 
ao mesmo tempo, na construção do futuro.  
 

  

 



Etapas de aplicação do Oasis como política pública  

ETAPA 1 
Expedição – Visita às 
comunidades 

ETAPA 2 
Formação de 
Disseminadores da 
Metodologia Elos e  
Jogo Oasis 

ETAPA 3 
Mão na Massa 

TEMPO 

Divulgação da 
Tecnologia 
Social 
e abertura 
das inscrições 

Divulgação 
Da 
formação 

30  Dias 8 dias de Formação  

Pré-produção, diagnóstico, 
escolha das comunidades; 

Formação Oasis 
Training 
 

Produção 
Relatório  
Formação 

Encontro 

Relatório  
Final 

30 dias 
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Jogo Oasis 
replicado pelos 
participantes da 
formação 

ETAPA 4 
Encontro de  
Re-evolução 
 

Presença 
Mão na 
massa 



COMO ACONTECE O JOGO? 
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Junte um grupo de amigos 





Escolha quem você quer ser neste jogo 



Para juntos buscarem a abundância 
escondida no entorno; 
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Escutar os corações, em busca de 
histórias e talentos locais; 
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Sonhar grande e juntos; 
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Cuidar de si, do outro e do sonho 
comum; 





Colocar a mão na massa e:  
Acredite, vá até o fim! 
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Divertir-se e celebrar a 
conquista coletiva 





E no “final” …. 
Hora de construir novos sonhos! 



marcadores 

 

Mapa do jogo 

 

Bandeiras do 
times 

 

Coletes dos 
personagens 

 

crachás dos 
personagens 

 

Totens 

 



SOBRE O INSTITUTO ELOS  
 

Conheça algumas instituições que 
fazem parte da história do 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. 
 



 
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 UM 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: 
val@institutoelos.org 
andre@institutoelos.org 
mariana@institutoelos.org 
rodrigo@institutoelos.org 
 
 
 

  

  

 


