Querida Rede,
O seguinte documento reflete as decisões e as visões que temos tido juntos. Ele
não é o reflexo de um consenso e sim de uma intenção. Uma intenção que
permanece, embora o formato do mesmo possa ir mudando.
Este documento, mais do que discutir o ponto A ou B, tem como propósito nos
lembrar daquilo que é importante na hora de cuidar do nosso ECOssistema.
Temos a máxima: “vale tudo, mas não vale qualquer coisa! ”. Honremos a ela. Esta
é a intenção deste documento: “estabelecer alguns limites para que o ilimitado
possa emergir”.
O pedido: cuidar do que definimos como nossas urdiduras. Aqueles fios invisíveis
que nos permitem e permitirão sempre criar tramas maravilhosas num tapete que
nos sustenta. Esses fios estão a serviço dos infinitos desenhos possíveis. Cuidemos
para poder cuidarmos de nós mesmos e dos outros.

Nossas Urdiduras e Regras de Funcionamento

Nosso Propósito: EUpreendedorismo
Somos uma rede colaborativa de pessoas e organizações voltadas para o
desenvolvimento do EUpreendedorismo. Nosso propósito é espalhar o
EUpreendedorismo pelo mundo para que cada vez mais pessoas olhem para si, e a
partir deste processo de autoconhecimento acessível para cada um, olhem para
aqueles ao seu redor de um modo diferente, e criem projetos, trabalhos, relações e
impactos positivos em seus/nossos respectivos ecossistemas.

Nossa Filosofia: Ubuntu
Uma palavra com muitos significados...
“Humanidade, amor ao próximo, colaboração, interdependência, perdão,
solidariedade, relacionamento são alguns dos significados atribuídos a Ubuntu. Mas
é pouco!”1 E de fato é...
Ubuntu é uma filosofia de vida. E à medida que você caminha na direção de
viver tal filosofia, ela passa a “entranhar” e ser parte natural de você, das suas
relações e do seu dia a dia. E também à medida que a experimentamos, o nosso
entendimento dos seus inúmeros significados aumenta...
Ubuntu é a construção de sua individualidade em uma comunidade.
Ubuntu é uma filosofia moderna, e antiga ao mesmo tempo, para nos levar
adiante, integrando os polos de individualidade e coletividade. Não é uma coisa ou
outra, é uma E outra. A dança constante e infinita entre a individualidade e a
coletividade.

Ubuntu. Eu sou porque você é. Você é porque nós somos.
Nossos Princípios: As Raízes
Chamamos nossos princípios de “As Raízes do EUpreendedorismo”, são eles:
abrir, incluir, colaborar, ornar e acreditar. Para mais informações consulte o livro “As
Raízes do EUpreendedorismo”, disponível em nosso site www.redeubuntu.com.br
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Texto extraído de uma reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão em 2010.

Nossas Urdiduras
Inspirados nas ideias da filósofa da educação Bia Machado, adotamos como
inspiração para nossa convivência em Rede a metáfora das “tramas e urdiduras”.
Em um tear, os fios na vertical são as urdiduras, são eles que dão estrutura para um
tapete e não podem se romper, senão o tapete se desfaz. Os fios na horizontal são
chamados de trama, e formam o desenho do tapete ao passar pelos fios da
urdidura. Ao contrário dos fios da urdidura, se um fio da trama se rompe, pode ser
atado novamente.
Assim, possuímos urdiduras para a Rede Ubuntu que são nossas guias, nossas
referências que precisam ser respeitadas por todos. A partir delas, cada membro,
como uma trama, é livre para fazer o desenho de seu próprio tapete.
Trazendo este conceito para o ecossistema, fizemos desde a nossa fundação uma
reflexão de quais são as nossas urdiduras, isto é, quais são os pontos inegociáveis
para nosso ecossistema existir.
Em dezembro de 2016, em nosso Ritual chamado Encontrão, definimos estas 4
urdiduras:
• Investir constantemente em seu desenvolvimento integral
← A pessoa deve investir nas suas três dimensões: na dimensão sapiens, aquela
que quer conhecer/aprender/pensar/refletir; na dimensão faber, que é aquela que
quer fazer/executar/agir e na dimensão ludens, que é a que brinca/joga/cria
(inspirado pela obra de Johan Huizinga).
← Ou mesmo, segundo a abordagem integral, a pessoa deve investir em seu
desenvolvimento interior e exterior, individual e coletivo (quadrantes) e também
trabalhar em diferentes linhas de desenvolvimento: mental, emocional, físico e
espiritual.
← EUpreendedorismo é autoconhecimento em ação e, portanto, nós precisamos
ser exemplos disso.
• Buscar constantemente a Interação
← O Ecossistema existe a partir da interação (o que está entre as pessoas).
← A inovação e a adaptabilidade emergem a partir da interação de pessoas e de
diferentes campos do conhecimento.
• Buscar constantemente o equilíbrio de trocas entre ele e o
ecossistema
← O quanto a pessoa dá e o quanto recebe precisa estar equilibrado ao longo do
tempo entre ela e o ecossistema. Se ela entra no sistema apenas para retirar dele,
ou mesmo se ela apenas dá, negligenciando-se, o sistema adoece.

•

Transparência em tudo o que fazemos:
• Na nossa comunicação;
• Nos dados, informações e conhecimento.
• Na busca constante de feedbacks entre os membros.

Regras de Funcionamento
Percebemos que, para que o ecossistema funcione de forma saudável, a Rede
depende de um movimento de Nutrição: a Rede precisa de referências, inspiração e
apoio energético para que o ecossistema se mantenha saudável. O que isso
realmente quer dizer?
São as pessoas que dedicam parte de seu tempo a alimentar a Rede, cumprindo
também a função de renová-la.
• O que a Rede pode esperar delas?
Diversidade, novas ideias, novos ares, motivação, energia.
Contribuições coerentes com o propósito da pessoa e o propósito do
ecossistema.
• O que elas podem esperar da Rede?
Um ambiente aberto e receptivo a novas ideias e propostas.
É você quem decide que tipo de relação vai estabelecer com a Rede,
isto é, como e quando vai querer nutri-la.

Sobre os Programas de EUpreendedorismo
• O que é considerado um Programa inspirado na Filosofia da Rede Ubuntu de
EUpreendedorismo?
Os programas e produtos inspirados na Rede Ubuntu de EUpreendedorismo são
criados por pessoas do ecossistema. Assim, Programas inspirados na Rede
Ubuntu de EUpreendedorismo sempre estão associados à pessoas que estão
dedicadas a investirem seu tempo e recursos em seu desenvolvimento.
Essa forma de atuação está em linha com nossa filosofia Ubuntu, que trata da
construção da sua individualidade dentro de uma comunidade. Portanto não
existem programas que são coletivos, institucionais, ou de todo mundo.
Todos os programas tem uma equipe associada, e a responsabilidade
são das pessoas envolvidas.

Isso então significa que os projetos são fechados para pessoas que estão
chegando? Não, isso depende de projeto a projeto, e da decisão das pessoas
envolvidas naquela iniciativa. Por exemplo, alguns programas tem uma abertura
maior dado o modelo de negócio do projeto, como por exemplo o RUA (Rede
Ubuntu de Aprendizagem), que foi criado para se espalhar geograficamente.
Neste caso, desde que respeitadas as urdiduras deste programa definido pelo
time envolvido com o RUA, novos interessados podem ingressar no movimento
do RUA. Existe também a possibilidade de qualquer pessoa vender os programas
inspirados na Rede Ubuntu e ganharem uma remuneração acordada com as
pessoas envolvidas com aquele programa específico.
Agora, já tivemos times de projetos que decidiram fechar a equipe daquele
projeto específico pois em seus julgamentos isso era o melhor a ser feito para o
propósito do projeto naquele momento.
Portanto, não existe uma regra fixa. Existe sim a intenção sempre de buscar
nossos princípios em nosso dia a dia: abrir, incluir, colaborar, ornar e acreditar.
• Quais são as Urdiduras dos Programas inspirados na Rede Ubuntu de
EUpreendedorismo?
• A dimensão lúdica:
O programa deve incorporar atividades ligadas à dimensão lúdica,
especificamente ligadas às artes e/ou que trabalhem com os sentidos (música,
dança, canto, linguagem do palhaço, meditação, jogos, artes marciais, etc.)
• Conexão com Propósito:
A definição de EUpreendedorismo é o processo de reflexão de propósito,
mapeamento de caminhos e o desenvolvimento de competências e meios para
coloca-lo em pratica. Assim, o programa precisa ter no mínimo uma conexão
com uma reflexão de propósito. Claro, que dependendo do foco do programa
essa reflexão é mais intensa, dominando muito do conteúdo do programa, ou
bem mais sútil nos programas que estão mais voltados a ação e fazer
acontecer. Independente da intensidade, o programa precisa estar conectado
de alguma maneira com um propósito.
• Ubuntu:
O programa precisa de alguma maneira privilegiar a colaboração, e a troca de
conhecimento entre os seres. Os programas nunca tem em sua totalidade um
tom professoral (eu sei, você não sabe), e sim tem um tom principalmente de
troca de saberes e um processo que privilegia a colaboração, a
interdependência, os relacionamentos e vínculos.

