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Caracterização das 
organizações que 
atuam com as 
juventudes
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76% atuam 
Cerca de 70% 

40% atuam 

Contextos menos abrangidos 
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Estratificação: 

Faixas etárias 

recorte territorial 
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Estratificação

jovens LGBTQIA+
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Áreas de atuação
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Profissionais que atuam 

diretamente com os jovens

outros
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Montante dos investimentos 

financeiros aportados/mobilizados

$ $$

76% das organizações 
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Parcerias
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Principais parceiros 

Entidades religiosas 

Tipos de parceiros
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Não foram mencionadas

27% 
principalmente 

municípios

são os principais 

parceiros 

Poder público
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Parceiros

Nível de envolvimento
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Parceiros

93 organizações 

8 delas 
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Jovens nas 
organizações
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65% 

contratação e 

plano de carreira 

93%

tem 

ganhado importância 

A maioria dos jovens 

não são predominantes 
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Pandemia e 
impactos nesse 
cenário
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78%
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Dificuldades
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Percepção da maioria 

realidade socioeconômica do país

A dificuldade é a gente conseguir 

oferecer oportunidades deles se 

sonharem e oportunidades de 

estudo e trabalho condizentes com 

os sonhos que eles vão 

desenvolvendo ao longo do tempo. 

Não está com eles a dificuldade. 

Está nas barreiras que os jovens 

em condição de vulnerabilidade 

encontram no percurso.

A maior dificuldade hoje é 

a captação de alunos 

novos e retenção desses 

jovens, pois muitos 

acabam saindo do curso 

para dar inicio a vida 

profissional

É preciso ter 

mediadores que falem 

a mesma língua e 

tenham facilidade de 

comunicação com o 

jovem 

Maior receptividade 

a seus pares do 

que a outros 

adultos

Uma dificuldade em 

trabalhar com jovens 

em vulnerabilidade 

social é a falta de 

autoestima e de 

referências positivas em 

sua comunidade 

Não há investimento 

suficiente para tamanho 

obstáculo, são 800 mil 

jovens vulneráveis em 

SP, sem estudar e 

trabalhar!
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Perfil dos respondentes

39% Há casos Parcela considerável 

de jovens 
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Estudo Qualitativo
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Significado da atuação
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Inserir o jovem no mercado de trabalho 

Desenvolver a cidadania

Foco na produção do conhecimento 

Levar inclusão social, 

Prevenção da saúde mental 

Fortalecimento da comunidade escolar 

Objetivos específicos de atuação:
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Resultados e impacto
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Um projeto que cause 

transformação na vida de quem 

passou.

Que melhore na renda, promova ascensão 

econômica, empoderamento ou boa 

empregabilidade do jovem que passe no 

programa.

É muito difícil medir competência socioemocional 

e outras coisas subjetivas. Um projeto de 

sucesso é um jovem que tem um plano de vida 

e tem esse sucesso: autonomia, 

protagonismo, envolvimento social. É algo que 

de longo prazo.

Resultados e impactos 

esperados
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Nosso propósito não é a escala, 

altos percentuais, mas sim como 

esses processos de 

transformação foram positivos 

para os jovens, instituições e 

nós mesmos.

A gente não tem muita 

pretensão pois o alcance do 

investimento social privado 

é muito diferente das 

políticas públicas.

Resultados e impactos

esperados
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Desafios
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Não adianta trabalhar a 

saúde mental do indivíduo 

dentro do projeto se ele vai 

voltar para um ambiente 

tóxico: escolar, familiar ou 

outro. Por se tratar de 

diversos contextos pelos 

quais o jovem transita. É um 

desafio atuar  em rede, 

com abordagem na 

integralidade. 

Outro desafio está em 

tirar o estigma, enfrentar 

o tabu que é a questão da 

saúde mental.

Trade-off: acessar 

superficialmente muita 

gente ou profundamente 

pouca gente.

Nós,  enquanto técnicos, 

temos facilidade em 

promover discussões e 

debates, mas quando nos 

debruçamos junto ali com os 

parceiros para colocar isso 

em execução, percebemos 

que os processos não são 

tão simples assim.

A. 

B. 

C. 

Fizeram essa escuta, pois 

nessa pandemia a gente 

teve mais barreiras para 

chegar no jovem. A gente 

chegou em alguns, mas 

tem mais dificuldades em 

acessar aqueles que têm 

mais vulnerabilidades.

Desafios
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Centralidade nas ações Protagonismo
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O jovem tem que estar no centro, tem 

que ter a cara dele para o projeto 

funcionar.

A lógica do nosso programa 

é um pouco diferente, pois 

não estamos entregando 

algo fechado para eles. A 

pesquisa é elaborada de 

acordo com os interesses 

dos jovens, que atuam 

como pesquisadores.

Como a gente trabalha com 

clima, a gente ouviu o 

gestor escolar sobre o que 

ele viu na mudança da 

gestão, do patrimônio e se 

percebiam se as relações 

tinham mudado por conta 

do projeto.

Tiramos áreas de intervenções prioritárias junto com eles (os 

jovens). Fizemos um design sprint, chamamos de novo a 

comunidade e agora estamos prototipando alguns projetos em 

parcerias.

A gente formou o grupo de 

jovens líderes, que ajudou a 

gente a entender os dados 

junto com os colaborativos 

de 60 organizações (...) um 

dos jovens falou uma frase 

que me marcou: “nossa, 

tanta gente trabalha com 

jovem na cidade de São 

Paulo, parece até uma 

rede, mas não é”. Então 

ficou uma questão: o que é 

uma rede?  Eu tenho 

tentado fomentar no GIFE e 

nos lugares onde estou 

passando o que é essa 

rede, o que é colaboração.

Protagonismo

Como os jovens estão participando?
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Uso de dados e evidências
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Núcleo de inteligência 

Estudos de caso 

Bola de neve 

Integração nas abordagens 

Cases

Instituto Cactus

“A gente sabe que tem 

recortes e só as pesquisas 

podem nos salvar.”

A Rede Conhecimento Social 

Estratégias utilizadas:

Uso de dados e evidências
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Influência sobre 
Políticas Públicas



GIFE.ORG.BR    

Temos ações de advocacy que, dependendo da 

temática ou da situação, nós utilizamos dessas 

ferramentas. Agora, por exemplo, com a mudança 

de gestão municipal, temos tido a construção de 

várias agendas para apresentar os principais temas 

e pautas, de cada um dos programas, para prefeito 

e secretários. Fizemos, por exemplo, dentro da 

temática de juventudes, um exercício de olhar 

quais secretarias estariam envolvidas nos 

temas em que a atuamos.

A gente tem tentado junto com os parceiros 

fazer com que os jovens façam esses 

movimentos, para que as ações virem 

políticas públicas, para que eles aprendam a 

identificar situações ou oportunidades, para 

que eles próprios consigam dialogar com a 

gestão pública, fazendo pedidos e 

levantando questões.

Influência sobre Políticas Públicas

Tipos de atuação das instituições
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As organizações se atualizam sobre o campo a partir:

Atuação em rede

Novos e possíveis parceiros 
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Encontrar a interseção de pautas → 

Timing →  

Cultura organizacional →  

Desafios da atuação em rede

“Já teve muitas experiências de trabalhar coletivamente. A Rede 

América, que é uma rede intercontinental, e vários projetos 

foram construídos com várias fundações compartilhando fundos 

- cada um em seu território mas num único programa: e deu 

tudo certo”

Encontrar um método de trabalhar em parceria → 

Modelo de financiamento → 
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O que levar em conta na formação de uma parceria?
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A atuação do GIFE é 

reconhecida e valorizada.  

As formações e ações 

para articulação da rede 

têm sido importantes para 

ajudar a mapear outros 

atores e possibilidades de 

atuação. Observam 

nesses encontros o que 

sido feito de semelhante.

A construção da rede e de 

novas redes é o caminho 

para somar os esforços. É 

importante para conhecer 

outras experiências, não 

só casos de sucessos, 

mas os  caminhos que 

não estão sendo efetivos 

podem ajudar na atuação 

de diversos atores. 

Mais visibilidade: 

“dificuldade em divulgar, 

falta de divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos 

para que outros 

reconheçam seus pares.”

Divulgação de dados 

qualificados  com o 

objetivo de mudar 

culturas de trabalho e de 

financiamento.

A potencialização da rede



GIFE.ORG.BR    

Espaços e momentos 

são necessários para 

o reconhecimento do 

campo e de 

interesses.

Ideias para 

manter a rede 

aquecida

Há uma sensação de 

que existe muito 

material produzido e 

muitos eventos, mas 

falta sistematização 

por um lado, e 

interação e diálogo 

aprofundado por 

outro.

Plataformas para acompanhamento 

e sistematização → Divulgação  do campo: 
Comitês ou grupos reduzidos 

por temáticas → 
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