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    CURSOS VIVENCIAIS – TOCANTINS 
   (Proposta para implantação de projeto piloto) 

    www.socialdocidadao.org.br  
 

 

CESB - Confederação do Elo Social Brasil (www.elosocial.org.br), instituição 
social sem fins lucrativos, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 16 do Decreto Lei n. 678 
de 06/11/1992 e das Leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.573.345/0001-46, com Diretoria Nacional de Implantação de Projetos sita à Rua 
Cecília Bonilha, 145/147, Vila Bonilha, Pirituba, São Paulo – Brasil, CEP 02919-
000, e telefone +55 (11) 3991-9919. 
 
NOSSOS OBJETIVOS COM A PRESENTE PROPOSTA: 
 
Trata-se de uma proposta um tanto quanto ousada, tendo como meta atingir um 
público com idade entre 14 (quatorze) e 100 (cem) anos, independente do grau de 
escolaridade ou origem familiar, para lhes dar uma oportunidade ímpar de não 
desperdiçarem as chances que a vida certamente lhes proporcionará, já que é 
comum no dia a dia pessoas perderem grandes oportunidades ou até mesmo tudo 
o que possuíam por falta de conhecimento vivencial.  
 
Com o objetivo de melhor prepará-los foi desenvolvido o projeto denominado 
“Referencial Ponto de Equilíbrio” através dos Cursos Vivenciais, distribuídos em 13 
matérias com carga horaria total de 16 horas divididas em 4 (quatro) aulas com 4 
(quatro) horas, ministradas uma vez por semana, com exceção da matéria de 
saúde, que foi distribuída em 3 (três) módulos de 16 (dezesseis) horas. 
 
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS: 01) - Administração Conjunta do Lar 02) - Saúde 03) 
- Psicologia 04) - Vocações e aptidões 05) - Estética Corporal 06) - Primeiros 
Socorros 07) - Cidadania 08) - Etiqueta e Comportamento 09) - Crenças 10) - 
Nutrição 11) - Sexologia 12) - Lógica e 13) - Política 
 
Em anexo temos a apresentação completa do Programa Denominado “Referencial 
Ponto de Equilíbrio” (www.socialdocidadao.org.br), que fica fazendo parte 
integrante da presente proposta   
 
DO PROJETO PILOTO: 
 
O objetivo da implantação do Projeto Piloto é que o município e os demais órgãos 
que serão convidados acompanhem e avaliem o desempenho bem como também 
os resultados da iniciativa. Nós, dá CESB, vemos esta fase do projeto piloto como 
importantíssima para nortear uma futura parceria entre a instituição e a 
municipalidade na implantação total do programa em prol de beneficiar a todos os 
munícipes.  
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Como referendado anteriormente, o programa consiste na ministração de 13 (treze) 
cursos vivenciais, porém, temos como obrigatórios apenas os dois primeiros, e 
nesta ordem, ou seja, primeiro o eixo de cidadania, já que entendemos que quem 
não sabe seus direitos, deveres e obrigações não está pronto para conviver em 
sociedade, e em segundo lugar o eixo de crenças, visto que somos bombardeados 
desde o nascimento com muitas crenças negativas que devem dar espaço a 
crenças positivas. 
 
EIXO CIDADANIA:  
 
Há muito tempo é colocado para a população a ideia de que ser cidadão é ter o 
direito de votar. No entanto, será que apenas votar garante a cidadania? O 
conceito de cidadania está intimamente ligado à qualidade de cidadão. A cidadania 
não é mais aquela centrada nos direitos e regras abstratas da democracia, mas vai 
muito além do Estado. Assim, ela faz parte do cotidiano das pessoas, na vida em 
sociedade, no trabalho, no lazer, nas famílias, nos contatos diários, nas redes 
sociais etc. Então, um dos melhores conceitos de cidadão foi dado pelo filósofo e 
educador Bernardo Toro em entrevista à revista PRESENÇA PEDAGÓGICA n. 39 
mai. /jun. 2001, pág. 15: “O que significa ser cidadão?  
 
Ser cidadão é ser capaz de trabalhar em cooperação com os outros para construir 
as leis, as normas e a ordem que se quer viver para a dignidade de todos. Mas isso 
não é possível sem a organização social, ou seja, a democracia não depende de 
iluminados, a democracia não precisa de caudilhos, a democracia acredita nas 
pessoas comuns e simples como nós, que somos capazes de gerar orientações de 
que a sociedade precisa.” SER CIDADÃO “É ser capaz de trabalhar em 
cooperação com os outros para construir as leis, as normas e a ordem que se quer 
viver para a dignidade de todos”.  
 
Matérias a serem abordadas: Ciências políticas, Ética e Moral, Sistemas 
econômicos, sociais e políticos, Capitalismo, Socialismo, Comunismo, Direito 
Constitucional, Fundamentos do estado Brasileiro, Separação de poderes, 
Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil, Princípios do Estado 
Brasileiro na relações internacionais, Direitos e Garantias fundamentais, Remédios 
Constitucionais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Terceiro Setor, 
Improbidade Administrativa, Ministério Público, Elo social 5º Poder, Direito da 
Família, Famílias derivadas, Ação de Alimentos, Guarda de filhos, Tutela Curatela 
e Adoção, União Estável e Casamento, Inventario e partilha, Direito da mulher, 
Evolução Legislativa do direito mulher, Direito do menor, Questões fundamentais, 
Como resguardar os direitos do menor, Direito Penal, Direito do Trabalho, Lei do 
Feminicídio, Racismo, Desarmamento, História da Armas no Brasil, Estatuto do 
desarmamento, Lei Maria da Penha. 
 
EIXO CRENÇAS:  
 
Por que será que pessoas com as mais diferentes culturas e vivendo em lugares 
tão distantes se encontram em dificuldades nas mais diferentes áreas da vida? 
Nossas crenças são tudo que julgamos ser verdade e que foram colocadas lá no 
nosso subconsciente desde a nossa infância por pessoas que julgamos serem 
autoridade em nossas vidas como nossos pais, avós, professores, porém, devemos 
buscar questionar o porquê da nossa vida não dar certo em algumas áreas e em 
outras ter muito sucesso. Para cada um de nós, a crença em nossas vidas pode 
significar uma ancora que nos mantém limitados e para outros, um impulsionador 
que expande as possibilidades de crescimento. Este curso de crenças vem quebrar 
o paradigma de que crença é somente na área religiosa, o que não é uma verdade 
absoluta, mas em parte, pois crença é tudo que acreditamos ser verdade e que 



rege a nossa vida, mesmo que não seja uma verdade. Para cada um de nós a 
mesma crença produz resultados diferentes pois cada ser humano tem uma 
perspectiva diferente no olhar. Para que saiba como identificar as crenças que 
desejar modificar, o aluno terá acesso a ferramentas de coaching em que ele 
descobre em qual área da sua vida as crenças estão sendo limitadoras e o que 
fazer para neutralizar e substituir a crença, por uma fortalecedora. 
 
Matérias a serem abordadas: Autoconhecimento, o que são crenças, como as 
crenças se formam, quando as crenças se formam, o que são crenças limitantes, 
quais os tipos e sistemas de crenças, o poder das crenças, mudando sistema de 
crenças, saindo do ponto A e indo para o ponto B, construindo uma nova história 
 
DA PROPOSTA APRESENTADA; 
 
A CESB – Confederação do Elo Social Brasil, instituição proponente, por acreditar 
totalmente no resultado deste trabalho que por ela foi desenvolvido em 1990 e até 
hoje vem sendo empregado com sucesso, sugere ao município que, antes de 
qualquer formalização de parceria, faça a experiência de implantá-lo como projeto 
piloto em 4 (quatro) regiões, preferencialmente as de maior vulnerabilidade social e 
índice de violência. 
 
Inicialmente 2 (duas) salas da matéria de Cidadania em cada uma das 4 (quatro) 
regiões, todas com 50 (cinquenta) participantes e com idade entre 14 e 100 anos, 
atingindo assim diretamente 400 (quatrocentos) participantes. 
 
Após a conclusão do primeiro curso referendado acima, o que ocorrerá em um mês 
com 4 (quatro) aulas de 4 horas, uma vez por semana, será feita uma avaliação, e 
os 50% (cinquenta por cento) mais bem avaliados conquistarão o direito de fazer a 
segunda matéria, que é de Crenças (finalizando assim o projeto piloto com 200 
(duzentos) participantes. 
 
DO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO: 
 
Serão convidados para acompanhar o trabalho as instituições e órgãos a seguir 
relacionados, e que ao final deverão emitir um relatório oficial, atestando a 
importância ou irrelevância do projeto: 
 

01) – Polícia Militar (através de seu órgão específico), 
02) – Guarda Civil Metropolitana (através de seu órgão específico), 
03) – Secretaria Municipal de Educação, 
04) – Secretaria Estadual de Educação, 
05) – Representantes do CONSEGUE, 
06) - Conselho Tutelar, 
07) - Secretaria de Segurança Pública, 
08) - Secretaria de Diretos Humanos, 
09) – Associação de pais e mestres, 
10) – Defensoria pública, 
11) – Conselho de assistência social, Estadual/ Municipal, 
12) – Controle social, 
13)  - Tribunal de justiça (órgão por ele a ser indicado). 

 
DA CONCLUSÃO DO TRABALHO: 
 

Quando da conclusão do trabalho que deverão findar com a formatura de 200 
(duzentos) participantes, o projeto piloto estará concluído, após o que se aguardará 
o laudo técnico das instituições que o acompanharam e, de acordo com o 
resultado, se entabulará com o município a possibilidade da celebração de uma 
parceria. 



 
DAS SOLENIDADE DE OUTORGAS DE COMENDAS: 
 
CESB – Confederação do Elo Social Brasil – criou a OMS – Ordem do Mérito do 
Elo Social –, através da qual destaca com honrarias e prêmios, brasileiros e 
estrangeiros que se tenham feito credores de elevada consideração no exercício de 
suas atividades, quer no campo profissional quer na área social.  
 
É evidente que todos os envolvidos no projeto piloto dedicaram parte de seu tempo 
na execução, na liberação dos espaços ou até mesmo na avaliação, e por este 
motivo merecem receber uma justa homenagem. 
 
Com este objetivo, a OMS se encarregará de organizar evento especifico onde os 
patrocinadores e participantes receberão os certificados de conclusão dos cursos, 
e os envolvidos sendo agraciados com as merecidas honrarias. 
 
DO NÃO USO DE VERBAS PÚBLICAS: 
 
Trata-se de uma solução advinda única e exclusivamente da iniciativa privada, e 
por este motivo não pode se valer de qualquer tipo de parceria que envolva verba 
pública, quer municipais, estaduais ou federal, mantendo-se única e 
exclusivamente através de patrocínios. 
 
Nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários e 
subscrevemos atenciosamente 
 
 

                                                            São Paulo 30 de maio de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Movimento Passando Brasil a Limpo” 


