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SOBRE O GERAÇÃO DUX
Lançado em 2016, o Geração DUX é um programa realizado pela Fun-
dação Gerações, voltado à formação de uma geração de jovens que ma-
nifestem interesse pelas causas coletivas e por processos colaborativos, 
com ou sem fins lucrativos, capacitando-os para assumirem uma nova 
agenda pública na sociedade.

O Programa Geração DUX fortalece as competências de lideran-
ça, pertencimento e protagonismo em projetos, redes e organizações, 
elevando o padrão ético-moral e público dos futuros protagonistas na 
sociedade gaúcha, mobilizando pessoas, liderando redes e instituições 
que ajudem o Rio Grande e o país a se desenvolver.
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APRESENTAÇÃO
Essa publicação surgiu de uma iniciativa dos duxers de 2018 para 
marcar a participação da turma no XIV Encuentro Iberoamericano de 
la sociedade Civil, realizado em Lima entre 17 e 19 de setembro. Além 
de participar do principal evento internacional da área, o grupo teve 
a responsabilidade de representar o Brasil no Foro Jovem, espaço 
inédito para discussões de temáticas da sociedade civil sob a ótica 
da juventude ibero-americana. 
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Foto: Ricardo Jaeger/Divulgação Geração DUX

A partir das suas experiências profissionais, aprendizados e cau-
sas de interesse, sete duxers trazem aqui reflexões sobre os temas 
que norteiam a programação do Foro Jovem. São textos que não pre-
tendem exercitar o rigor investigativo da pesquisa acadêmica, mas 
sim compartilhar inquietações de quem está buscando construir 
novos caminhos.
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OS DUXERS DA TURMA 2018

Airton Gregório Martins
Graduado em Relações Internacionais

Empreendedor

Amanda Teixeira Ely
Graduada em Relações Internacionais

Organização de vínculo: 
Instituto Lojas Renner

Amanda Portal
Graduada em Gestão de Recursos Humanos 

Organização de vínculo: SENAC RS
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Graduada em Psicologia 

Organização de vínculo: Centro de 
Prevenção e Intervenção nas Psicoses

Dierli Santos
Graduada em Jornalismo

Organização de vínculo: Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre

Ellen Godoflite 
Estudante de Piscologia

Organização de vínculo: UniRitter
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de Atendimento Sócio Educativo do RS

Érico Pedroso de Freitas
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Organização de vínculo: Optmob

Estela da Costa Schmidtke
Graduada em Administração

Organização de vínculo:
Ferramentas Gedore

Felipe Gonçalves 
Graduado em Marketing 
Organização de vínculo:

Unimed Porto Alegre
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Organização de vínculo: Sicredi
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Organização de vínculo:
Prefeitura de Farroupilha
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Graduada em Engenharia de Produção
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Marko Antonio Tedesco Gil
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Organização de vínculo: Triunfo Concepa

Patrick de Almeida Bortoluzzi
Estudante de Direito 

Organização de vínculo: UniRitter

OS DUXERS DA TURMA 2018
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Izabel Milena Calixto Souza 
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Fundação Projeto Pescar

Lucas Antonio Oliveira 
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Tatiane Paulus
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Tiago André Piccoli 
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Victor Fassina
Graduado em Engenharia de Produção. 

Organização de vínculo:
Cooperativa Mãos Verdes.
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Muito prazer, sou Henrique, faço parte da 
Geração DUX e sou exatamente a soma 
do mundo que me cercou com as opor-
tunidades que recebi.  Dizendo que sou 
a soma de tudo que me cercou não estou 
querendo responsabilizar um sistema so-
cial do qual faço parte, seja ele bom ou 
ruim. Procuro apenas deixar claro que é 
impossível nascer, crescer, se tornar adul-
to e dizer que o resultado da pessoa em 
que nos tornamos não tem nenhuma in-
fluência da comunidade que nos rodeou. 
Acredito, inclusive, que aprendemos mui-
to mais com o desenvolvimento da socie-
dade do que com a pedagogia escolar.

Eu nasci, cresci e resido no bairro 
Bom Jesus, uma das comunidades mais 
pobres e violentas da cidade de Porto 

A POTENCIALIDADE DA 
EDUCAÇÃO SOCIAL

Luiz Henrique de Lima Vieira

Alegre. Para ser mais específico,  nasci 
dentro de um Projeto Social fundado em 
1996 por minha avó, Marli Medeiros, o 
CEA (Centro de Educação Ambiental 
Marli Medeiros).

Marli Medeiros, nascida em 1952, 
uma das maiores lideranças comunitárias 
que já existiu no Rio Grande do Sul, fale-
ceu em junho deste ano em decorrência 
de um câncer. E além de nos deixar muita 
saudade e admiração, deixou, também, 
uma enorme responsabilidade, o CEA.

Hoje, com 26 anos, fui eleito o novo 
Presidente do Centro Cultural Marli Me-
deiros. A  função traz a responsabilidade 
de manter firme e em pé um projeto reco-
nhecido pelo seu trabalho no mundo in-
teiro – o CEA já ganhou prêmios em mais 
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de 10 países, incluindo Alemanha, Suíça e 
Itália. Entendo que é um desafio de extre-
ma responsabilidade e competência para 
uma jovem liderança. Que exige “visão de 
mundo” antes de qualquer outra qualida-
de ou currículo.

O CEA administra três entidades 
operacionais: o Centro de Triagem da Vila 
Pinto (CTVP) (associação de mulheres de 
baixo poder aquisitivo que garante gera-
ção de trabalho e renda através da seleção 
de material reciclável, possibilitando no 
sustento de, aproximadamente, 40 fa-
mílias); Centro Cultural Marli Medeiros 
– CEMME (oferece atividades nas áreas 
de educação, cultura, lazer, esporte e 
qualificação profissional para as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, moradores 
da comunidade) e a Escola de Educação 
Infantil Vovó Belinha, fundada em 2007 
com apoio da Prefeitura de Porto Alegre.

O CEA é formado atualmente por apro-
ximadamente 400 crianças e adolescentes, 
40 associados (recicladores) e 50 funcioná-
rios celetistas. A estimativa é que mais de 
10 mil pessoas já foram beneficiadas pela 
instituição ao longo desses 23 anos.

Dentro desse espaço adquiri as qua-
lidades que julgo possuir,  a formação de 
meu caráter, dos meus princípios e de mi-
nha visão de mundo. A experiência nesse 
ambiente faz com que eu me sinta capaz de 
criar, ajudar e desenvolver projetos relati-
vos a pedagogia social ou educação social.

No CEA, o nosso educando do turno 
inverso tem acesso a atividades lúdicas, 
esportivas, culturais, e principalmente, 

conhecimentos de mundo, de caráter so-
cial com objetivo. Procuramos primeiro 
formar um cidadão para só depois formar 
um profissional.

Praticar a pedagogia social como 
instrumento educacional visa o desen-
volvimento integral das crianças e ado-
lescentes, capacita o sujeito a lidar com 
suas necessidades, desejos e expectativas, 
de forma que ele possa desenvolver as 
competências técnicas, sociais e comu-
nicativas essenciais para o seu processo 
de desenvolvimento individual e social.  
Além de ampliar o campo experimental 
do indivíduo, cria obrigações, estimula a 
personalidade intelectual e oferece chan-
ces reais de integração social, o que a pe-
dagogia escolar técnica e programática é 
incapaz de oferecer. 

Com as crianças e adolescentes de-
senvolvendo suas mentes, fortalecidas 
por uma visão de mundo mais ampla e 
aguçada, se potencializa o nosso sonho 
de um Estado com desenvolvimentos so-
ciais, estruturais e econômicos aos quais 
necessitamos para viver em mundo me-
lhor e mais justo. P

O duxer Luiz Henrique de Lima Vieira é uma jo-
vem liderança comunitária no Bairro Bom Jesus, 
em Porto Alegre. Nascido e criado na comunidade 
que já esteve em primeiro lugar nas estatísticas 
de criminalidades cometidas por “menores infra-
tores” (crianças e adolescentes), segundo a FASC 
(Fundação de Assistência Social e Cidadania). 
Hoje atua como presidente do Centro Cultural 
Marli Medeiros, uma das principais instituições 
sociais da capital gaúcha.
E-mail: luizhenriquecea@gmail.com
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Inicio minhas atividades sempre me provocando 
com inquietações que possam descontruir padrões 
impostos pelo modelo de criação em que me desen-
volvi  como menina, mulher, filha, mãe, profissional, 
esposa, voluntária e demais esferas e nomenclaturas 
que eu possa vir a receber pelas ações que me mo-
vem todos os dias e que, a partir de cada ato, acom-
panho a reação geradora de impactos que possam 
ou não fazer a diferença para o bem mais precioso: 
as pessoas.

CAUSA, PROTAGONISMO, 
LEGADO E VALOR 
COMPARTILHADO.

Amanda Teixeira Ely
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A partir do valor sustentabilidade, 
tendo como prática o voluntariado cor-
porativo como um dos pilares de susten-
tação para que a causa se tornasse viva 
na multinacional WalMart, me vi diante 
de questionamentos, onde muitas vezes 
não importavam as respostas, mas sim 
o fator do desconforto que me fazia se 
mostrar necessário desconstruir concei-
tos, para construir novos valores e ter 
uma causa concreta que entendesse o 
legado como um fator estratégico para o 
desenvolvimento do ambiente que esta-
mos inseridos.

Nos degraus da escada que escolhi 
como caminho para construção de novas 
perguntas que me movam para a forma-
ção de um ser íntegro, passei por empre-
sas e instituições que tinham como eixo 
o desenvolvimento de comunidades e 
transformação de jovens. Como fonte de 
inspiração e direcionamento em esforços 
para ações essenciais para o aprimora-
mento de uma sociedade com elementos 
que a tornem sustentável, a Agenda 2030, 
articulada pela ONU, é um grande guia 
para que as instituições possam executar 
suas ações em prol de causas unificadas. 
De forma transversal, a igualdade de gê-
nero integra os 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS). Além disso, a 
ODS 4 cita a educação inclusiva, equitativa 

e de boa qualidade, seguida da ODS 5, 
voltada para conquista de igualdade de 
gênero e empoderamento das meninas e 
mulheres. A canalização de investimento 
de organizações privadas e públicas, seja 
através de recursos próprios ou incen-
tivos fiscais, para projetos que visam a 
sustentabilidade tendo a educação social 
como pilar estratégico de eixo de forma-
ção, fortalece o cumprimento das ODS e 
garante o alcance de uma sociedade justa 
de seus direitos e deveres.

Atualmente, como Analista de Res-
ponsabilidade Social do Instituto Lojas 
Renner, vivo o empoderamento da mulher 
na cadeia têxtil, desde a matéria-prima, 
produção, venda e pós-venda. A partir de 
projetos onde a educação social profissio-
nal é o pilar de transformação, encontro 
a revelação de habilidades muitas vezes 
invisíveis ou cobertas por paradigmas 
relacionadas ao gênero, a autoestima e a 
violência, onde há um potencial para a 
disseminação de práticas para as pessoas 
que as rodeiam, gerando impactos sociais 
e econômicos, tornando essas meninas e 
mulheres porta-vozes da sustentabilidade.

A educação sendo a porta de entrada 
para a transformação do indivíduo que 
um dia terá uma atividade fim denomi-
nado trabalho, ensina desde os primeiros 
anos escolares a somar e subtrair, mas 
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nunca a enxergar que a divisão pode ser 
um fator de multiplicação na comunidade 
em que se vive. Aprende a falar sobre a 
história, mas não é estimulado a escrever 
a sua e exercer o seu papel o quanto ci-
dadão para ser agente de transformação 
para as próximas gerações. A educação 
precisa fomentar o impacto social como 
uma causa e não uma consequência.

A inquietude é estimulada para que 
se aperfeiçoe e não para que se enxergue 
e enxergue ao seu redor. A troca de expe-
riências pode ensinar mais que um livro. 
O trabalho voluntário pode ser mais es-
clarecedor do que uma sessão de coaching 
ou até mesmo uma terapia. O que te ins-
pira? Colecionar títulos, fazer filantropia 
e conquistar cargos só lhe torna mais um 
no mercado e na comunidade. 

Deve haver equilíbrio entre quem eu 
sou e o que o meu profissional faz. Deve 
haver equilíbrio entre o meu mundo e 
o ambiente que estou inserido. O equi-
líbrio forma um ser íntegro capaz de se 
enxergar como parte do problema e da 
solução. Essa plenitude nos proporciona 
enxergar a nossa responsabilidade de 
deixarmos um legado.

O maior desafio de formar novos lí-
deres inspiradores para perpetuação de 
causas impactantes na sociedade não são 
as metas corporativas ou falta de recursos 
para que os que atuam em comunidades. 
O maior desafio é desenvolver o protago-
nismo em pessoas que não se enxergam 
como parte do roteiro da história.  Gerar 
valor a partir de uma causa unificada por 
ambas as partes protagonistas é assumir 
a desconstrução de paradigmas que serão 
construídos a partir de investimento em 
educação social, onde as realidades não 
se sobrepõem e sim, se completam para 
uma maior entrega: a sustentabilidade 
das causas que a movem. P

A duxer Amanda Teixeira Ely é graduada em 
Administração e há quatro anos atua como Analista 
de Responsabilidade Social do Instituto Lojas 
Renner em projetos de  fomento o empoderamento 
da mulher na cadeia de valor têxtil. Ao longo de nove 
anos, participou de trabalhos voluntários vinculados 
a área de Educação Social, através de Programas 
como Projeto Pescar, Junior Achievement e Mentoria 
de Jovem Aprendiz do SENAC e, na área da cultura, 
participou ativamente da ONG Doutorzinhos na 
figura da Clown Dra FlorMiga.
E-mail: amanda.ely@lojasrenner.com.br
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Conversamos com o cientista político João Ignácio Pires Lu-
cas sobre a relação entre os jovens e o processo político. Pires 
Lucas é Doutor e Mestre em Ciência Política, Bacharel em 
Ciências Sociais, ambas formações pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente o professor 
atua na área de Humanidade da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS), integrando o corpo de pesquisadores do Grupo 
Metamorfose Jurídica e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Políticas Sociais Públicas 

De que forma o jovem pode se inserir na política?
PIRES LUCAS: Três formas têm sido estudadas nos últimos 
anos como as disponíveis para os jovens inserirem-se na 

“A PARTICIPAÇÃO DOS 
JOVENS SOFRE DE 
EFEITOS DE ÉPOCA”

Entrevista com o pesquisador João Ignácio Pires Lucas, por 
Juliano Luiz Baumgarten e Patrick de Almeida Bortoluzzi
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política, entendendo por política algo 
mais abrangente do que a política parti-
dária. Em primeiro lugar, os jovens po-
dem começar nos movimentos sociais 
próprios deles, como o movimento estu-
dantil, grupos de jovens, bem como nas 
mais diferentes associações da sociedade 
civil. Depois, os jovens também podem 
entrar num partido político ou participar 
de eventos e atividades de campanha elei-
toral. Em terceiro lugar, os jovens podem 
participar através das redes sociais, algo 
cada vez mais utilizado.

Qual a importância dos jovens na política?
PIRES LUCAS: Entre outras situações, pela 
renovação, na medida em que a juventude 
representa sempre um novo contingente. 
Por outro lado, os jovens trazem deman-
das próprias do seu ciclo da vida, especial-
mente questões relacionadas ao mundo do 
trabalho, educação, relacionamentos etc.

Por que a maioria dos jovens não parti-
cipa da política?
PIRES LUCAS: Não é novidade, mas as 
redes sociais têm ampliado a participa-
ção dos jovens, ainda que não nas formas 
tradicionais. A participação dos jovens 
sofre de efeitos de época, e a atual tem 
sido marcada pelo aumento da participa-
ção no Brasil e mundo (marcha dos in-
dignados, primavera árabe, ocuppy wall 
street, entre outras).

O que muda com a participação do jo-
vem na política?
PIRES LUCAS: No passado, os jovens 
traziam as marcas das reformas mais 

Desafios da juventude brasileira 
em números 
• Cerca de 170 mil jovens saíram das Uni-

versidades devido à crise econômica.
• 11 milhões de jovens fazem parte da 

geração “nem nem” (nem estuda e nem 
trabalha).

• Um quarto dos jovens entre 18 e 24 es-
tão desempregados.

• Mais de 30 mil jovens são mortos todos 
os anos no Brasil.  

• 55% da população carcerária no Brasil é 
composta por jovens.

• “A participação dos jovens sofre de efei-
tos de época”

• “Os jovens trazem demandas próprias 
do seu ciclo da vida”

estruturais. Hoje, muitos são adeptos de 
visões conservadoras e fascistas. A polí-
tica não muda muita com a participação 
dos jovens, mas ela pode sofrer de pres-
sões mais radicais (da esquerda e da direi-
ta) com os jovens. P

O duxer Juliano Luiz Baumgarten é licenciado em 
História e Pós-Graduado em Ensino de Sociologia 
pela UFRGS. Atualmente é presidente do Fórum 
Estadual de Gestores Municipais de Juventude do Rio 
Grande do Sul e do Conselho Municipal de Juventude 
de Farroupilha e Diretor do Departamento de 
Juventude da Prefeitura de Farroupilha.
E-mail: juliano_baumgarten@hotmail.com

O duxer Patrick de Almeida Bortoluzzi é estudan-
te de Direito e atua como voluntário na Associação 
Cultural e Social Vila Nova (Porto Alegre), é mo-
nitor de informática no projeto de atenção pedagó-
gica em educação de adultos e preside o Diretório 
Central dos Estudantes da UniRitter.
E-mail: patrickbortoluzzi1989@gmail.com
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MINORIAS NO ESPAÇO 
DE PODER: O REFLEXO 

DO PLURALISMO SOCIAL.

Izabel Milena Calixto

Historicamente o Brasil é um país desigual. 
Com o regime escravocrata que durou quase 
400 anos, entre os séculos XVI e XIX, milhões 
de africanos foram trazidos em decorrência do 
processo violento de captura na África. De fato, 
o Brasil foi erguido pelos africanos, seus des-
cendentes e pelos indígenas escravizados.
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respectivamente3. Nota-se que a elevação 
do nível de escolaridade não garante à 
equidade salarial entre brancos e negros.

No Poder Judiciário, por exemplo, 
de acordo com o censo realizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)4 
no segundo semestre de 2013, ao lon-
go das décadas, o percentual de negros 
manteve-se quase constante, em torno 
de aproximadamente 16%. Apenas nos 
últimos anos da averiguação houve um 
pequeno incremento desse percentual, 
sendo ainda muito inferior ao percentual 
correspondente aos brancos. Quanto aos 
representantes indígenas, constata-se 
uma quase total ausência de ingressantes 
no decorrer de todo o período.

Contexto não difere no Poder Execu-
tivo Federal. Os dados oriundos do Sis-
tema Integrado de Administração de Re-
cursos Humanos – SIAPE do ano de 2014, 
sistema esse que identifica o percentual 
de servidores ativos, demonstra que a 
população branca tem sua participação 
crescente na ocupação dos cargos públi-
cos quando há a exigência de um maior 
grau de instrução chegando a representar 
64% dos ocupantes de cargos de nível 
superior. Ou seja, à medida que o Estado 
melhor remunera o servidor, os negros 
são substituídos por brancos.

Mesmo quando se chega aos cargos de 
chefia, os negros estão em menores pro-
porções e, ao passo que o nível do cargo de 
direção e assessoramento cresce, a quan-
tidade de negros e pardos cai. Em sentido 
contrário, a percentagem de brancos eleva-
-se com o aumento do nível do cargo.

No nosso país, as mudanças na estru-
tura social desde a abolição da escravidão 
até os dias atuais não tiveram efeitos 
profundos sobre a concentração racial 
da riqueza do prestígio social e do poder. 
Criou-se a mitologia de que a intensa 
mistura racial no país e pela ausência de 
certas formas de violência e ódio racial 
tornaram o Brasil democrático em todos 
os seus estratos sociais, econômicos, po-
líticos e jurídicos1 .

Criou-se o mito da democracia racial 
atribuindo aos próprios negros e indígenas 
a incapacidade ou à irresponsabilidade para 
solucionar os problemas de desigualdade 
econômica e social. Isentou os brancos de 
qualquer obrigação, responsabilidade ou 
solidariedade de alcance social decorren-
tes da espoliação abolicionista e, parale-
lamente, forjou-se uma falsa consciência 
da realidade racial brasileira de que há um 
ajustamento social entre negros e brancos 
e o afastamento social dos indígenas de-
sencadeou em harmonia entre todos2.

O contexto das desigualdades de 
direitos e oportunidades são reflexos da 
cultural segregadora. Para compreensão 
dessa assertiva faz-se necessária a de-
monstração de uma parcela bem signifi-
cativa dos dados estatísticos brasileiros. 
Atentando-se ao quesito nível de escola-
ridade e renda, o avanço da escolaridade 
da população negra não significa equipa-
ração da renda com os brancos. 

Considerando apenas o ensino su-
perior, negros com diploma ganham 75% 
do que ganham brancos com diplomas 
– R$  3.144,00 e R$ 4.185,00 em média, 
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Notas
1. AVANCINI, Marta. Democracia Racial: Mito de 
não existe racismo no Brasil dificulta movimen-
tos reivindicatórios. Revista Pré-Univesp. nº 61. 
Universo, dez.2016/jan.2017.
2. FERNANDES, Florestan. O mito da democra-
cia racial. In: Presença Negra no RS, Cadernos 
Porto&Vírgula, p.20-26. Organizado por Fernando 
Seffner. Porto Alegre: Unidade Editoral Porto 
Alegre, 1995.
3. OXFAM, Brasil. A distância que nos une: um retra-
to das desigualdades brasileiras, 2017. Disponível 
em << https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/
arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.
pdf >>. Acesso em 10 de maio de 2018.
4. O censo no Poder Judiciário teve com objetivo 
traçar o perfil dos magistrados e dos servidores 
desse poder. Em relação aos servidores houve a 
participação de 60%, o que significa afirmar que 
170.746 servidores, do universo de 285.328, res-
ponderam a pesquisa. A adesão dos magistrados 
foi ainda mais significativa, pois 64% (10.796) dos 
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Há de se destacar que os cargos de 
direção, chefia e assessoramento são 
preenchidos através das indicações. Na 
Administração Pública, ao passo que as 
funções de confiança são exercidas exclu-
sivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, os cargos em comissão po-
dem ser ocupados por esses ou por outra 
qualquer pessoa que não tenha vínculo 
com a Administração. 

É fato que representamos 50,7% da 
população brasileira, considerando os que 
se autodeclararam pardos e pretos segun-
do dados do último censo realizado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas) no ano de 2010, porém a nos-
sa representatividade ainda é pequena. 
Como efeito, os espaços de poder não são 
ocupados por nós, o discurso sobre plura-
lismo da nossa sociedade não acontece e 
o nosso espaço de fala é tomado por quem 
não nos representa. 

A exclusão social do que cujos fenóti-
pos denotam origem africana ou indígena 
reflete na ausência dessa parcela da popu-
lação nas esferas de poder, seja na pública, 
seja na privada.

Neste contexto, portanto, para que 
a sociedade seja verdadeiramente demo-
crática torna-se indispensável a repre-
sentação de todos os seguimentos sociais 
nas instituições. Ao se tornarem líderes, 
as minorias representam a diversidade, 
lutam pela eliminação dos efeitos per-
sistentes da discriminação e contribuem 
para uma melhor qualidade das próprias 
instituições. P
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Estrutura familiar abalada, acesso a comerciali-
zação de drogas, evasão escolar e a violência são 
características que fomentam o contexto de vul-
nerabilidade social do Brasil e de muitos países da 
América Latina. Diante de situações reais cotidianas 
que permeiam nossa sociedade, compete a cada in-
dividuo, na figura de pessoa física, de pessoa jurí-
dica, de voluntário ou simplesmente de um cidadão 
convicto de seus direitos e deveres, se apropriar de 
um posicionamento sobre como atuar de uma forma 
assertiva, optando por causas que promovam o de-
senvolvimento da comunidade em que está inserido. 

Leonardo Chinelatto

O IMPACTO SOCIAL SOB A 
PERSPECTIVA DE UM LEGADO:

A EDUCAÇÃO SOCIAL COMO UM 
FATOR DE TRANSFORMAÇÃO
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Ao longo de sete anos, absorvi o 
contexto cultural, social e econômico 
sob a perspectiva de um estudante e, 
posteriormente formado, como um ad-
ministrador de empresas na Colômbia. A 
experiência profissional na área de Res-
ponsabilidade Social dentro da empresa 
Gerdau me enriqueceu enquanto agente 
de oportunidades para o Terceiro Setor 
diante de mapeamentos, visitas de moni-
toramento e gestão de indicadores para 
a comissão executiva. A oportunidade 
também fortaleceu minhas inquietações 
sobre o desafio de transformar propó-
sitos de bem comum em impactos de 
grande escala exponencial.

Ao retornar para o Brasil, aprimorei 
minhas habilidades nas áreas comercial 
e financeira, atuando na maior varejista 
de moda brasileira. A experiência me pro-
porcionou maior expertise profissional e 
ainda permitiu que as minhas competên-
cias convergissem com a oportunidade 
do voluntariado corporativo oferecido 
pelo Instituto Lojas Renner por meio da 
Fundação Projeto Pescar.  

Dessa forma pude trazer para a mi-
nha rotina pessoal e profissional a causa 
do desenvolvimento de comunidades sob 

o viés de formação de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. Durante dois 
anos participei como voluntário  de en-
contros semanais com turmas de jovens 
aprendizes do curso de “Iniciação em 
vendas e atendimento ao cliente”.  Muito 
mais que  aulas de idioma, orçamento e 
outros conhecimentos relevantes para 
quem procura habilitação profissional, 
esse modelo de iniciativa aborda projetos 
de vida, propostas de transformação e de-
senvolvimento pessoal e social. 

Como educador social vivencio valo-
res que me completam como um ser único 
– profissional e ser humano movidos por 
uma única causa. O que o jovem precisa, 
independente do lugar do mundo onde se 
encontra, é ter vontade própria e opor-
tunidade. Quando juntamos estes dois 
fatores temos a possiblidade de entregar 
à sociedade um adulto capaz de conquis-
tar seus espaços e que, além de tudo, será 
consciente do cuidado os estão iniciando 
o mesmo caminho. P

O duxer Leonardo Dal Bem Chinelatto é  gradua-
do em Administração de Empresas e atua como 
Educador Social na Fundação Projeto Pescar.
E-mail: leonardo.chinelatto@gmail.com
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Caí de paraquedas no cargo de líder aos 22 anos, 
quando me tornei responsável por uma equipe de 35 
jovens – a maioria mais jovem do que eu na época. 
No começo tive que enfrentar pré-conceitos, dentro 
e fora do grupo, quanto ao meu gênero e capacidade.  
Difícil as pessoas acreditarem em uma líder com essa 
idade. Você tem que provar a todo momento que é 
capaz, para os outros e para você mesma. Conquis-
tar a confiança exige esforço, dedicação, estudos e, 
principalmente, tempo! 

Senti medo e me focava na busca por resulta-
dos, por cumprir processos e prazos. Nesse período 
tendia ao comportamento mais autoritário (chefe e 
não líder) e não destinava tempo ao diálogo com os 

Andressa Rech

SOBRE SER LÍDER: 
DEDIQUE APENAS 

TEMPO
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colaboradores. As explicações para esse 
modelo de atitude sugerem uma série de 
“talvez”: proteção, exemplos de chefias 
anteriores, insegurança, excesso de auto-
-cobrança para ser referência na equipe. 
Entretanto, isso não me fazia bem, me 
angustiava e, mais importante ainda, era 
um comportamento que causava descon-
forto no ambiente de trabalho. Em pouco 
tempo a equipe tinha receio de conversar 
comigo e pude perceber que estava longe 
da líder que idealizava ser.

A partir desse marco, comecei a tra-
tar cada colaborador de forma única, 
sabendo das diferenças de sentimentos. 
Consequentemente, o resultado fluiu e os 
processos e prazos passaram a ser cum-
pridos de forma natural. Tive que desen-
volver algumas habilidades e conquistar a 
confiança da equipe. Aos poucos passei a 
ser receptiva com os colaboradores, e en-
tão, tudo mudou! E isso só foi possível ao 
reservar tempo para ouvi-los. 

Nestes cinco anos de liderança me 
redescobri. Percebi o quanto um líder tem 
capacidade de influenciar o ambiente e as 
pessoas de forma positiva ou negativa a 
partir de atitudes e falas.  A recompensa 
aparece a cada vez que o colaborador agra-
dece por um simples gesto, carinho, abra-
ço ou por ser escutado. Além de melhorar 
o clima no ambiente de trabalho consegui 
evoluir como indivíduo.  ao pensar real-
mente nas pessoas que me cercam percebi 
que sou capaz de deixar o dia do colabora-
dor mais leve com um simples sorriso ou 
atenção, e realmente isso me faz bem.

É incrível e gratificante a troca de 
energia proporcionada ao trabalhar com 
pessoas! Muitas vezes ser líder também é 
ser um tanto mediador, conselheiro e, di-
ria, até amigo.  No momento que a equipe 
percebe que seu líder tem essa disponibi-
lidade e sente prazer em ouvi-lo se desco-
bre um sentimento de parceria.

Os diálogos permitem que o gestor 
amplie suas percepções a respeito dos seus 
colaboradores. O entendimento de fatores 
que extrapolam a identidade profissional 
ajuda a humanizar a resolução de conflitos 
e os processos de decisão. Ao compreender 
o comportamento da equipe e demonstrar 
o quanto aquela pessoa é importante, a 
tendência é de maior satisfação, engaja-
mento e satisfação profissional. Ao fazer 
isso, consigo auxiliar com que os colabora-
dores saibam sua finalidade na empresa, o 
propósito do seu trabalho, e o quanto que 
ela agrega ao todo por ser único. 

Aprendi a extrair o melhor de cada 
um, estar atenta as necessidades, utilizan-
do isso como estratégia para não ser im-
positiva. e sim que as pessoas realizassem 
seu trabalho por entenderem o motivo. Se 
eu fosse resumir tudo isso e dar apenas 
um conselho sobre o que eu aprendi nesta 
breve trajetória diria para você: dedique 
seu tempo as pessoas! P 

A duxer Andressa Silvana Peroni Rech é gra-
duada em Administradora pela Faculdade Porto 
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Um dos primeiros desejos de toda crian-
ça é mudar o mundo, e conforme vamos 
crescendo, temos um grande desafio: 
sobreviver. Com o passar do tempo des-
cobrimos que somos seres completos e 
altamente capazes de encontrar sentidos 
para sobrevivência. E quem não perde 
pelo caminho aquele desejo de criança, 
tem grande potencial para ser um líder.

Pois, independente da idade ou ex-
periência de vida, temos que aprender a 
liderar nossas vidas, em meio a tentativas, 
erros e acertos, vamos desenvolvendo 
nosso modo individual de sobrevivência. 
E nos deparamos com necessidades que 

Danielli Silva

SOBRE (VIVER) E 
MUDAR O MUNDO

precisam de ideias inovadoras para o for-
talecimento do todo que compõe nossa 
sociedade.

E qual seria o sentido desse “todo”? 
Encontrei no dicionário e o significado 
diz ser “a que não falta nenhuma parte; 
inteiro, completo, total”. E não é que todo 
ser humano possui em si este mesmo 
sentido?! Apesar de estarmos na maioria 
das vezes mais atentos às nossas faltas e 
incompletudes, somos capazes de mudar 
estes padrões de pensamentos que nos 
boicotam. A partir disso podemos criar 
ações, que estimulem a construção de 
uma nova realidade.
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Nessa sociedade repleta de urgências 
que buscam soluções imediatas precisa-
mos desacelerar, parar, permanecer aten-
tos ao modo como buscamos sobreviver e 
praticar a escuta ativa. Desafio que exige 
tempo e atenção, mas líderes precisam 
agir com rapidez, enxergar oportunida-
des além das adversidades. E assumir um 
papel de liderança é estar consciente do 
grande poder de transformação em suas 
mãos, que te desafia a ser um agente de 
mudanças constante, pois saber inovar 
constantemente nessa sociedade acelera-
da é o que nos faz crescer. 

Possuir uma visão sistêmica da sua 
realidade como um todo, mudar o olhar 
diante do outro com amor e cuidado, tam-
bém são passos importantes nessa cons-
trução e todos precisam participar, para 
desenvolver suas potencialidades. Cabe a 
cada um tomar pra si a responsabilidade 
de todos, impactar positivamente a socie-
dade, sendo urgente que mudanças sejam 
colocadas em prática. Para a preservação 
dos recursos que ainda restam no nosso 
planeta, devemos buscar medidas pre-
ventivas contra a escassez e desenvolver 
ideias de inovação. Trazendo outro de-
safio que é estimular no outro seu com-
promisso individual, que cada um causa 
determinado impacto no mundo.

Ao explicar de maneira clara suas 
propostas, estimulando com criatividade, 
e impulsionando o potencial das pessoas 
ao nosso redor, conseguimos sua coope-
ração. E por mais ambiciosas que nossas 
ideias sejam, com responsabilidade neste 
processo, encontramos outras “crianças 

que desejam mudar o mundo”, que bus-
cam soluções sustentáveis, fazendo com 
que se sintam parte de um sonho que é 
possível ser transformado em realidade.

Sentir prazer naquilo que se faz pro-
porciona novos aprendizados, pois algo 
sempre terá  sentido na maneira como 
você se coloca no mundo. E o desafio de 
vestir a camisa de um líder produtivo, 
positivo que desenvolve seu trabalho com 
honestidade e transparência, traz o senti-
mento de gratificação por influenciar pes-
soas em prol de uma causa. Isso é um ato 
de resistência diante desse mercado com-
petitivo que tem pressa, estamos repletos 
de  inconstâncias, e não temos tempo de 
observar quem está ao nosso lado, quem 
compõe nossa equipe de sobrevivência.

O desafio maior de um líder é unir 
o todo em prol de um bem maior, fazer 
o outro se sentir bem, tratado com res-
peito, pois quando somos reconhecidos 
ao desenvolver nosso potencial, segui-
mos engajados pela causa. E todos que 
já sonharam em mudar o mundo agora 
são a própria mudança e devem estar 
conscientes que fazem parte do projeto 
de vida um do outro. P
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Email: dannielli.sv@gmail.com
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