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Carta de apresentação

Nos últimos três anos – como em toda a história – a natureza e a humanidade 
deram sinais os mais diversos com seus “fazeres”. 

Por dois anos seguidos, as águas (nas suas diferentes formas ou, inclusive, a 
sua ausência) foram responsáveis por desastres vultuosos no Rio de Janeiro, 
na Amazônia, na China, na Índia, no Paquistão e no Japão. A terra – com seus 
tremores ou erupções – seguiu o exemplo causando milhares de mortes no Chile, 
Haiti, Islândia e Indonésia. E o ar (ou o clima de um frio avassalador) provocou 
centenas de mortes na Europa.

O que a natureza quer nos dizer? Sinais de quê ela nos dá? 

Governos foram depostos na Tunísia, no Egito e na Líbia, sob forte pressão e 
revoltas, quase ao mesmo tempo em que Dilma Rousseff no Brasil foi eleita e 
passou a ser a primeira mulher a ocupar a Presidência da República. Protestos 
contra a cobiça, o consumismo e a corrupção – os “Occupy” – ganharam as ruas 
de várias cidades do mundo depois da primeira ocupação de Wall Street. Doze 
anos e 1 bilhão de pessoas depois do nascimento de Adnan Nevic em Sarajevo, 
o parto em que veio à luz a jamaicana Danica Camacho reacendeu as discussões 
sobre os desafios do crescimento demográfico: somos 7 bilhões de pessoas no 
planeta... 7 bilhões capazes de muita ousadia, solidariedade, destruição ... 

Sinais de quê nos dá essa gente capaz desses complexos fazeres? 

Quanto movimento neste vasto mundo. Como o microcosmo reflete o que 
acontece no macrocosmo, guardadas as proporções, nossa organização também 
se movimentou bastante e, algumas vezes, de forma semelhante.

Nestes anos, o Instituto Fonte viu crescer em 24% a demanda de consultoria 
oriunda particularmente de ONGs em três áreas principais: a capacitação, 
a avaliação e o planejamento estratégico. Viu crescer também o número de 
indivíduos que o buscam para uma atividade nova, o coaching. O Instituto Fonte 
mostrou bem sua cara nas oito novas publicações que lançou, nas diferentes 
turmas de seus dois programas de formação, nos oito encontros abertos e 
gratuitos de seu Projeto Avaliação, nas pesquisas de que participou, no evento 
nacional que promoveu. Como resultado, os serviços das organizações apoiadas 
ganharam qualidade e suas equipes estão melhor preparadas para lidar com 
as necessidades da vida organizacional. A complexidade do desenvolvimento 
local é melhor compreendida e os atores envolvidos assumem com outra 
propriedade os desafios de estabelecer diálogos horizontais, definir em conjunto 
uma visão de futuro e criar corresponsabilidade pelos destinos de seu lugar. 
São mais conhecidos os interesses e a potência do investimento social privado, 
particularmente depois das mudanças estratégicas operadas pelas agências 
de cooperação, na revigoração do tecido social. Há muitos profissionais com 
prática renovada para uma intervenção apropriada no desenvolvimento social.
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O Instituto Fonte teve que aprender a reconhecer 
onde residia a energia vital que lhe dava sinais de 
que sua existência institucional fazia (e faz) sentido, 
de que sua missão e proposta de intervenção eram  
(e são) necessárias para o desenvolvimento social.

Internamente, o Instituto Fonte teve que aprender – e muito – para sair 
de um possível déficit operacional, reestruturando equipes e modelos de 
gestão. Teve que aprender para continuar a “viver”. Teve que aprender 
a reconhecer onde residia a energia vital que lhe dava sinais de que sua 
existência institucional fazia (e faz) sentido, de que sua missão e proposta 
de intervenção eram (e são) necessárias para o desenvolvimento social. 
Teve que aprender a cuidar dessa vida, calorosa e sutilmente, como 
toda vida nova requer: sem afogá-la de cuidados nem desampará-la, 
abandonando-a à sua própria sorte. 

A exemplo dos anteriores, este relatório de atividades tem como base nossa 
aprendizagem e, por isso, o tema central deste não poderia ser outro: O 
que sustenta a vida? O que ela necessita e o que ela pede daqueles que se 
sentem interessados em cultivá-la? Nele você encontrará histórias repletas 
de coragem. Coragem de expor fragilidades, de nomear dificuldades, de 
escolher... Um fazer pouco comum. Encontrará o consultor do Instituto 
Fonte sendo confrontado em seus princípios e sua inteireza; encontrará 
organizações que tiveram que rever o sentido do que fazem para 
continuarem a fazer diferença na vida de pessoas; encontrará indivíduos 
que tiveram que abrir mão de seus confortos pessoais para viabilizar o 
que faz sentido para um coletivo. Encontrará homens e mulheres em seu 
esplendor humano.

Essas trajetória e aprendizagens foram construídas com a ajuda de muitos: 
dos clientes, apoiadores e parceiros que continuaram vendo sentido na 
missão e na prática do Instituto Fonte e a ele dedicaram algo precioso e caro 
– a confiança; dos consultores, membros associados e corpo administrativo 
da organização que nela depositaram energias e saberes revigorantes, muitas 
vezes voluntariamente, sem os quais a história... bem, talvez ela fosse 
diferente, talvez não a estivéssemos contando... Nosso muito obrigado a 
todos! Esperamos que os anos vindouros continuem a trazer oportunidades 
de aventuras conjuntas e profundas no campo do desenvolvimento social. 
Estamos desejosos de conversas que nos levem a elas!

Boa leitura!

Flora Lovato – Editora
Arnaldo Motta – Coordenador Geral (2010 - 2012)
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Sobre a vida e morte nas práticas e processos

2.1  Todos os dias  
são meus1

Por Flora Lovato2

2

Falar da vida e, consequentemente, falar da morte é um ato de coragem. 
Muitos incomodam-se com a ideia da morte mesmo que seja uma sutil 
referência numa conversa. A morte é um tabu cultural. Gera, em nossa 
sociedade, utopias (a de prolongar a vida ad eternum, por exemplo), crenças 
(de que ela não exista de fato, sendo antes um umbral, uma passagem que 
marca a continuidade da vida deste mundo para um outro mundo) e uma vasta 
gama de estratégias que nos permita sobrepujá-la ou negá-la. 

Associada quase incondicionalmente à dor – física ou emocional – poucas vezes 
a morte é vista como um fenômeno natural, mesmo que sabido, esperado 
ou anunciado. Nada mais paradoxal, embora compreensível, pois sendo 
seres constituídos por relações, assumimos a morte de qualquer ser  - mas 
particularmente os da mesma espécie ou da mesma classe animal – como a 
nossa própria. No entanto, como conceber a vida sem conceber a morte?  

Quando se trata de processos vivos, nem sempre a morte é a extinção da 
vida. No ambiente vegetal esse fato aparentemente contraditório é de fácil 
percepção. Numa planta é comum encontrar galhos secos (mortos, por assim 
dizer) ao mesmo tempo em que se encontram brotos de galhos e folhas ou até 
mesmo novos botões de flores. 

Em processos sociais a percepção do que vive e do que morre nem sempre é tão 
evidente assim, particularmente se considerarmos que alguns aspectos estão 
presentes tanto no que vive quanto no que morre.  

A natureza pode, mais uma vez, ilustrar a situação: se você tocar um botão que 
começa a surgir numa planta qualquer e, logo em seguida, tocar a parte central de 
uma flor “murcha” (para efeitos comparativos, preferivelmente da mesma planta 
ou de uma planta da mesma família), seguramente irá perceber em ambos os casos 
uma certa “dureza” no centro delas. Esse aspecto duro em um é, no entanto, 
diferente daquele que se percebe no outro. No primeiro, a “dureza” é úmida, no 
segundo, seca; com tons de verde-claro no primeiro e variações de marrom a preto 
no segundo; vigorosa no primeiro, “desfalecente” no segundo; íntegra no primeiro, 
desagregadora no segundo. Essa rigidez está presente na vida e na morte desses seres 
vivos. Em uma, a rigidez condensa o vir a ser, a possibilidade de vida da flor e da 
planta à qual pertence. Na outra, a rigidez traduz aquilo que ela foi e as condições 
pelas quais passou. Traduz  a vida que ali existiu e mostra o fenecimento do ser.

Perceber as sutis diferenças presentes nas características da vida e da morte 
dos processos sociais é parte inerente ao trabalho que o Instituto Fonte realiza 
tanto nas atividades de consultoria quanto nas de formação. Também procura 
observar isso em si mesmo. Quais sutilezas podem ser percebidas na história 
recente do Instituto Fonte? 

Há três anos, o Instituto Fonte contava com uma direção executiva3. Há três 
anos, o Instituto Fonte mantinha um negócio social, a Livraria Fonte. Há três 
anos, a equipe de apoio contava com cinco profissionais remunerados. Há três 
anos, o grupo de associados era composto por 15 consultores. Há três anos, 
o conjunto de títulos publicados era composto por 11 livros. Há três anos, o 
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Sinais de vidas   
e de mortes ...

Instituto Fonte era operado em uma casa de vila em Pinheiros. Há três anos, o 
Instituto Fonte mantinha um programa de formação. Há três anos... 

De lá para cá, a direção do Instituto Fonte passou a ser exercida por uma 
diretoria colegiada, composta por quatro consultores associados4. Os 21 
associados de hoje – consultores e membros – e os três profissionais da equipe 
administrativa constituem um grupo forte que traz novos ares, saberes e 
competências ao Instituto Fonte5. A casa compartilhada com o Museu da Pessoa 
trouxe movimento, nova rotina e contatos diversos daqueles que afluíam à 
casa de vila. Hoje, três programas de formação próprios ou em parcerias nos 
colocam novos desafios na relação ensino-aprendizagem e 19 títulos estão 
disponíveis nas livrarias do país e – alguns – no site (www.institutofonte.org.br) 
para download gratuito6.

Tudo quanto vive, vive porque muda; muda porque 
passa; e, porque passa, morre.
Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra 
coisa, constantemente se nega, se furta à vida.
Fernando Pessoa

1  O título deste artigo faz referência aos versos de Alberto Caieiro, heterônimo de 
Fernando Pessoa, no poema Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha 
biografia: “Tem só duas datas - a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e 
outra coisa todos os dias são meus”. In: PESSOA, Fernando/CAIEIRO, Alberto. Poemas 
inconjuntos. Domínio público.

2 Consultora associada do Instituto Fonte. 

3  Arnaldo Motta foi o diretor executivo do Instituto Fonte em 2010, assumindo esta posição após 
mandato de Rogério Silva.

4  Antonio Luiz de Paula e Silva, Arnaldo Motta, Martina Rillo Otero e Sebastião Guerra compuseram a 
diretoria entre 2011 e 2012.

5 Conheça todos os nomes na página 31 deste relatório.  

6    O programa Profides está em sua sexta edição e por ele passaram cerca de 150 profissionais que atuam 
em prol do desenvolvimento social. Já o Artistas do Invisível leva, a partir de 2013, a segunda turma a 
aprofundar sua prática e a compreensão sobre a fenomenologia desenvolvida por Goethe e a aplicação 
dessa abordagem na esfera social. Além dos sete livros da Coleção Gestão e Sustentabilidade editada 
pela Ed. Global, estão hoje disponíveis três títulos na Coleção Tornamento editada pela Ed. Peirópolis, 
dois títulos da Coleção Antroposófica e quatro títulos da Coleção Vida Social, ambas publicadas pela 
Ed. Antroposófica. Há, ainda, a versão em português do Guia Pés Descalços, produzido originalmente 
pelo Barefoot Guide Colective, e a Coleção Caminhos para promover o desenvolvimento de OSCs para 
download gratuito.
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Abrir mão... Para ser capaz de abraçar tanto novo, tanta vida, o Instituto 
Fonte teve que aprender a abrir mão. Não é fácil abrir mão, principalmente 
quando aquilo do que se deve abrir mão é algo considerado bom, prazeroso, 
confortável. “Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada” diz o antigo 
jingle. Quem pode abrir mão de algo assim? O que pode levar uma organização, 
um grupo, uma pessoa a abrir mão de algo assim? Quem não gosta de ter 
alguém que resolva os problemas do cotidiano? Nesse sentido, era cômoda a 
situação de ter um diretor executivo, assim como é cômodo ter apenas suas 
próprias idiossincrasias com as quais se defrontar no dia a dia.

Descobrir – ver – que o confortável tem também suas sombras - e que uma 
delas é a mesmice, o fazer por hábito ou costume - foi um bom primeiro passo 
para o Instituto Fonte. Ver exige ler os sinais de padrões que vivem entre os 
aspectos manifestos, as partes percebidas do real. É algo que o personagem 
Menino/Pacu, interpretado por Ravi Ramos Lacerda, bem soube traduzir no 
belo filme de Walter Salles, Abril despedaçado7. Filho mais novo de um dos 
clãs do filme – os Breves – Pacu se dá conta que vivem o mesmo há gerações e 
prenuncia a seu irmão Tonho, personagem vivido por Rodrigo Santoro: “A gente 
é que nem os boi: roda, roda e nunca sai do lugar”. É, analogias ajudam a 
reconhecer o sentido dos sinais manifestos...

É nossa humanidade que vem à tona nesse processo de abrir as entranhas – da 
organização? das pessoas que a constituem? - e reconhecer as vísceras. Não há 
perfeição nas entranhas: “só a bailarina não tem pereba, irmão meio zarolho 
ou cheiro de creolina”8. Nenhum super-herói, nenhuma mãe protetora vem nos 
salvar. As forças para percorrê-lo nestes três anos surgiram de atos de vontade 
e de gestos de humildade. Humildade em reconhecer incompetências ou a 
impossibilidade de atender a todas as expectativas. Atos de vontade resumidos 
ao principal querer: a busca da consistência e da simplicidade. 

Os outros passos muitas vezes pareceram vir naturalmente, quase aos 
borbotões, depois de vencidos esses primeiros. Mas não foram menos 
desafiadores. Desejar outros limiares, novos horizontes é uma aprendizagem e 
uma construção também exigentes. Perceber que uma única pessoa seria capaz 
de construir uma organização até o limite de seu próprio tamanho e almejar 
ser diferente disso, ser um sonho ao qual convergisse toda diversidade que o 
constitui, ajudou – e muito - o Instituto Fonte a abdicar de vez da sua “calça 
velha, azul e desbotada”. Mas o que escolher desse novo diferente que brota 
feito mina, desce feito enxurrada? Como se faz escolhas? Qual dessas, às vezes 
inúmeras, trará o que é necessário? A qual delas nossas capacidades melhor se 
ajustam? Em torno de qual delas há mais calor? 

Muito do que está por vir a ser – a flor da planta ou a organização do sonho – 
pode ser percebido, antecipado. A flor será uma flor. Mas será se, e apenas se, 
nada impedir – ou tudo conspirar para – que ela venha a ser. A promessa do vir 
a ser se cumpre em determinadas condições. Água, húmus, ar, calor iluminado 
para a flor. Quais seriam para uma organização social? 

Esperar. Uma espera generosa e ativa. Imprescindível como o respirar e o fluir 
do sangue. De difícil sustentação em meio à ansiedade e à volúpia perscrutada 
no novo. Usar e abusar das habilidades das diferentes pessoas ajudou: 

felizmente, entre nós existem aqueles que se comprazem em cuidar de 
detalhes, em manter o - às vezes minúsculo - fazer cotidiano que não pode 
ser deixado de lado, e em ser firme com outros que teimam em apressar o 
rio, romper acordos, adormecer. 

E nutrir. Felizmente também existem aqueles que são hábeis nessa arte e 
gostam de praticá-la: têm sempre uma informação relevante para oferecer, 
articulam com primor e ineditismo as inúmeras pessoas que conhecem e 
nos desafiam quando nos sentimos cansados ou descrentes. 

7  No filme, duas famílias vivem de - e dão vida à – sua vendeta (do italiano vendetta, ato ou 
efeito de vingar ou vingar-se ). De um lado, a família Breves tira o sustento do plantio da 
cana-de-açúcar, de um velho engenho e uma junta de bois cansados; de outro, o feudo vizinho 
dos Ferreira, criadores de gado que moram num casarão, é liderado por um patriarca cego.

8  Extratos da letra da música Ciranda da bailarina, de Chico Buarque.
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Vencer a arrogância que nos leva a achar que podemos programar 
minuciosamente e ter tudo sob controle. A vida não vem embrulhada 
em embalagens tetra pak fechadas a vácuo. Aliás, ela gosta mesmo é de 
ser exuberante e teima em existir mesmo nas mais duras circunstâncias. 
Imponderável e imprevisível, nos desafia a lidar com a ausência do ninho, o 
inseguro, a vertigem e o incerto. E este talvez seja um dos exercícios mais 
difíceis de serem feitos neste trajeto: o exercício da aceitação. Uma aceitação 
que permite reconhecer a glória e o limite de nós mesmos e daquilo que 
está por vir. Esperar que o que está por vir seja exatamente o que vier a ser. 
Sem expectativas que devam ser cumpridas, capazes de gerar frustrações 
gigantescas, caso assim não seja. E uma aceitação que exija daquilo que está 
por vir que seja exatamente aquilo que ele pode ser. Nem mais, nem menos. 
Não é qualquer coisa, afinal, que cabe nessa aceitação. 

Montaigne em seus Ensaios diz que é preciso não estranhar a morte. Diz que 
devemos nos acostumar com ela porque “como não sabemos onde ela nos 
espera, é melhor esperá-la em todo lugar”. Essa seria, para ele, a condição da 
liberdade. Ter coragem de lidar com a vida, acrescentaríamos, também o é. 
Improvável que haja algo tão revolucionário.

Os próximos textos deste relatório são baseados 
em casos reais – vividos no próprio Instituto 
Fonte ou em processos de consultoria que 
realizamos. Eles iluminam aspectos abordados 
aqui e trazem novos, enriquecendo o olhar. 
Esperamos que você os aprecie.  

Quando surgiu, esta pergunta me pareceu esquisita, porém com muito 
sentido...  Naquele momento eu ainda estava imersa na negociação de um 
novo contrato de consultoria para uma organização para a qual estivera 
trabalhando por mais de três anos e da qual me afastara após uma sucessão de 
desentendimentos. Mas, talvez, a origem dessa pergunta estivesse no fato de 
que nem bem a negociação do contrato havia começado e velhas sensações de 
mal-estar já estavam me incomodando. Elas chegavam de maneira sub-reptícia, 
travestidas de solicitações e enredadas em muitas explicações aparentemente 
técnicas, muitas justificativas efetivamente vazias...

Ao primeiro sinal, pensei comigo mesma: “Puxa, que chato”; mas disse “tudo 
bem” à solicitação que me faziam. Dois dias depois, chegou outro pedido, mais 
difícil de ser engolido, e eu lhes respondi: “Não, não posso fazer isso, não me 
parece ético...”. Outro dia se passou e surgiu uma terceira encomenda, da 
mesma natureza da anterior, e que eu também recusei... A essas alturas, o 
clima entre nós já estava ganhando uma densidade quase irrespirável... Meus 
sensores de perigo já haviam acendido a luz amarela e estavam apitando sem 

2.2  Pode um processo  
já nascer morto? 

Por Lúcia Calil9

9  Associada membro do Instituto Fonte.
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parar... “Puxa vida”  - pensava com os meus botões - “O que está acontecendo? 
O que eles querem com este trabalho? Por que estão me pedindo para fazê-lo? 
O que esperam de mim?...”.  

Fazendo-me estas perguntas, me sentia dando voltas inúteis em torno dos meus 
próprios incômodos, porque, literalmente, não tinha resposta para nenhuma 
delas... Mas, talvez, de tanto repeti-las, comecei a perceber o tipo de jogo 
que estava sendo armado e, de repente, me dei conta de uma radical mudança 
nas perguntas que me fazia: elas já não mais estavam sendo formuladas na 
terceira pessoa do plural, mas na primeira do singular! “E eu, porque eu estou 
entrando nesta? Isso que me parece ser o que eles querem coincide com o que 
eu quero?...” Durante dois ou três dias fiquei explorando essas perguntas e 
deixando-me levar pelas reflexões que elas suscitavam, até o momento em que 
tive muita clareza de não querer assumir aquele trabalho.  Escrevi, então, uma 
mensagem anunciando esta decisão.

Em primeiro lugar, porque o contexto que cercava o convite a este trabalho 
estava vinculado a uma necessidade contratual entre a organização e o 
financiador, e não a alguma contribuição específica que meu potencial cliente 
esperasse de mim... Isso estava muito evidente em todas as mensagens que 
trocamos, pois em nenhuma delas havia qualquer referência a outro interesse que 
não fosse o de cumprir com as formalidades de encerramento do financiamento. 
Também se manifestava naquilo que eu intuía como sendo um antigo e muito 
conhecido padrão de funcionamento institucional, que transferia para o 
consultor responsabilidades que eram da própria equipe. Talvez esse fosse, de 
fato, o cerne do jogo; e se isso, por si só, já me fazia contorcer o estômago, o 
ritual de jogá-lo era igualmente difícil de tragar, pois se baseava num tipo de 
envolvimento emocional que criava uma cumplicidade em torno da ideia de que 
o fim justificava os meios...  Todos estes detalhes – muito sutis, às vezes - foram 
se fazendo visíveis para mim; e, pouco a pouco, foram dando contornos à imagem 
de que eles estavam buscando alguém apenas para, com chave de ouro, “fechar 
o caixão” dos compromissos contratuais... e eles preservarem seu conceito 
junto ao financiador.  Era uma imagem forte, sem dúvida, mas que me ajudou a 
compreender que eu não queria assumir este papel. 

Em segundo lugar, a sensação de que aquele processo já nascia morto ou 
condenado a existir “como se já tivesse morrido” também vinha da maneira 
como eu o havia acolhido inicialmente, sem distanciamento crítico e movida 
pelo que eu entendia como sendo minha necessidade de fechar novos contratos. 
Mais do que todas as demais razões, estas me pareciam os elementos centrais 
da falta de vitalidade que eu intuía naquele processo. 

Por sorte, aprendizagens recentes tinham sido marcantes o suficiente para 
desarmar o piloto automático e me trazer de volta para um estado de atenção 
ativa. Durante este curto período, fui aprendendo a ler a situação e também 
a observar o meu processo pessoal dentro daquele processo maior que se 
insinuava em um momento muito particular de minha vida. 

Olhando em retrospectiva, penso que este estado de atenção me trouxe de 
volta à vida, e permitiu que aquilo que poderia ser chamado como “o processo 

E por que aquele me 
parecia ser um processo 
natimorto? 
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gerado pelo meu relacionamento com o meu cliente nesta situação específica” 
não morresse. 

O contrato não aconteceu de fato; mas muitas coisas se moveram na 
organização depois disso.

Coloquei-me o desafio de escrever um ensaio sobre a questão central deste 
relatório – o que significa conviver com a vida e com a morte em processos 
sociais. Não é um tema que me pareceu estranho pois, como consultora do 
Instituto Fonte, estou acostumada a conviver com a imagem de processos de 
desenvolvimento associados à complexidade e à não linearidade; ao fato de 
envolverem pessoas e grupos e as relações entre eles. Por isso, tais processos 
podem ser compreendidos como vivos, em movimento, em transformação 
constante e, ao mesmo tempo, tornando-se cada vez mais “eles próprios”. 

Vi na produção deste texto a oportunidade de aprofundar a minha própria 
compreensão sobre o tema, tendo o estímulo de outros olhares que, vendo 
os mesmos fenômenos, o fariam a partir de lugares diferentes daqueles em 
que estou. Quando trabalho como facilitadora de processos em organizações, 
encontro-me em uma posição específica: estou dentro e fora do processo 
ao mesmo tempo. Faço parte daquele processo naqueles instantes, mas, 
simultaneamente, sei que o meu lugar é muito diferente do lugar ocupado 
pelos grupos e equipes que compõem as organizações com as quais trabalho. 
Para escrever este texto, queria trazer alguns destes olhares “de dentro da 
organização”, dos meus clientes, para aprofundar minha reflexão. Minha 
curiosidade era a de saber se estes eram muito diferentes dos meus, se minhas 
perguntas faziam sentido, se poderia ver coisas novas a partir dos olhares deles. 
Por isso, convidei duas clientes minhas para ajudar nessa reflexão.  

Nossa conversa sobre vida e morte iniciou-se em torno da imagem de uma 
planta, algo que reconhecemos como um ser vivo que passa por um processo de 
desenvolvimento em que forças e ciclos são bastante evidentes.

Perguntamo-nos se, numa organização, há forças de vida e morte também em 
curso nos seus processos? E em nós, como pessoas e profissionais, reconhecemos 
a existência dessas forças? O que elas significam? O que podemos aprender com 
elas? Qual a importância de conhecer melhor essas forças para quem trabalha 
e coordena uma organização, projeto ou processo?  Surgiram vários exemplos 
na organização em que elas trabalham nos quais foram experimentados vida 

2.3  As sutilezas da vida e da morte 
em processos organizacionais 
na perspectiva do cliente e na 
do consultor de processos 

Por Madelene Barboza10

10 Consultora associada do Instituto Fonte e membro da diretoria colegiada para a gestão 2013-2014.
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e morte nos processos. Um que lhes parecia uma história de morte foi o 
caso de uma oficina de break direcionada a jovens que cumprem medidas 
socioeducativas dentro da organização. Contaram-me que a oficina havia sido 
um sucesso entre os jovens por muito tempo e tornara-se uma referência 
dentro e fora da organização que prestava atendimento. Os jovens treinavam 
juntos, se apresentavam e participavam de campeonatos. O educador da 
oficina é um ex-aluno do projeto, um rapaz que tem construído a sua liderança 
e é reconhecido pelos outros como uma referência, além de ter grande 
envolvimento com o movimento do break. Para ele, o break é algo mais do que 
dançar: ele “veste a cultura”. Todo ano este grupo organizava um campeonato 
de break na cidade, o que se mostrava como uma atividade importante e na 
qual todos se envolviam, inclusive a equipe técnica da organização. Em 2012 o 
campeonato já estava encaminhado: reuniões entre os adolescentes e a equipe 
técnica da organização já estavam acontecendo. 

Algumas questões administrativas exigiram a atuação do educador da oficina 
de tal forma que a sua atividade nela teve que ser assumida por um educador 
substituto. A oficina foi se esvaziando, ficou descuidada, perdeu seu sabor. No 
final, o campeonato acabou sendo cancelado. Sem a participação do educador 
original, o grupo não o sustentava. Esse “não” ao campeonato foi de tal ordem 
que a própria oficina teve que ser descontinuada. 

O campeonato morreu. E esta morte serviu como um despertador, pois o 
educador se deu conta da importância da sua presença na oficina e desenhou 
uma nova proposta. Reaproximou-se da organização e retomou seu trabalho 
com nova energia. A oficina está em processo de transformação, embora ainda 
adormecida.

Perguntei-lhes se conseguiram identificar aonde estava a vida neste processo. 
Disseram-me que estava no educador e também nos jovens que participavam da 
oficina. Sem o educador, a oficina morreria, mas sem os jovens ela também não 
teria vida. 

Chamou-nos a atenção o fato de que a oficina “estava morrendo” num 
determinado período embora ela estivesse sendo realizada, conduzida pelo 
educador substituto. No momento em que conversávamos, embora a oficina 
estivesse adormecida, sem atividades concretas sendo realizadas com os 
jovens, percebemos que ela continha vida e força para se tornar algo novo.

Essa história me faz perceber como é fácil pressupor que a vida está no 
movimento, naquele lugar onde parece que o processo está andando para 
frente. Mas a vida também está naquilo que aparentemente está parado. Está 
na gestação, na semente, no potencial. Como facilitadora de processos vejo 
um grande desafio em perceber a vida num processo quando ela se encontra 
“dentro da semente”. Como posso enxergar este potencial, prever a vida? 
Parece-me que este é um “momento surpresa” em qualquer processo. Nunca 
sei onde e quando a semente vai brotar. Mas saber que isso acontece, que 
é assim mesmo, fora do meu poder de prever e controlar, ajuda a me abrir 
para esta possibilidade e também a ajudar o grupo ou a organização a 
reconhecer e lidar com a vida quando ela se manifesta.

Continuamos a nossa conversa em torno da morte nos processos e surgiu 
a história do centro de atendimento de crianças com necessidades 

Perguntamo-nos: olhando 
para essa história, o que 
foi que morreu?
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especiais, uma das principais áreas de atuação da organização. No início, há 
duas décadas, o trabalho com crianças com deficiências era diferente. Casos 
muito graves eram atendidos e usou-se um método diferenciado de tratamento, 
a reorganização neurológica. Este método era muito caro, pois utilizava cinco 
profissionais no atendimento de uma criança. Dava bons resultados, mas não 
era considerado um método científico e a entidade teve problemas com a 
regulamentação e a autorização governamental para trabalhar dessa forma. 

Na mesma época ocorreu um problema político na organização. O presidente 
vivia um conflito com a equipe, a rede de atendimento, o poder público e 
outros atores influentes na sociedade. A equipe sentiu-se sem poder e sua 
criatividade foi desaparecendo. A crise, tanto no atendimento quanto na gestão, 
foi se agravando até que a situação chegou ao ponto de o promotor fechar a 
organização por três dias e o presidente foi substitutído.

Naquele momento, o projeto, com aquela metodologia, morreu. Foi uma morte 
brusca, ocasionada por fatores externos. Não foi uma morte por envelhecimento e, 
por esta razão, foi considerada por muitos como uma morte sofrida. A coordenadora 
do projeto perdeu o brilho nos olhos. Ela ainda permaneceu durante algum tempo, 
mas depois saiu da organização. Para os pais, tratava-se de uma traição. Sentiram 
que eles e seus filhos haviam sido abandonados dadas as mudanças no atendimento. 

Por outro lado, para um grupo jovem de profissionais, esta era uma 
oportunidade. De repente, esse grupo teve que criar tudo novo. Começou-se 
do zero, com ideias novas. A instituição pesada de 20 anos atrás morreu e algo 
leve nasceu. Para quem fazia parte deste grupo, a vida do processo estava na 
transformação, na criação, na participação, na construção de sentido.

Parece que nessa história, o mesmo processo, sob o olhar de uma pessoa, 
indica que algo está morrendo enquanto que, sob o olhar de outra, algo está 
nascendo, cheio de vida.

Fazendo uma analogia com os processos de uma planta, vejo coexistirem a mesma 
complexidade e as mesmas forças nos processos de desenvolvimento social: forças 
de crescimento e fenecimento, aspectos que estão nascendo e outros morrendo, 
fazendo parte do desenvolvimento maior do organismo. Não só fazendo parte, 
como sendo fundamental para este desenvolvimento. Parece que há partes que 
precisam morrer para dar espaço para a vida nova, para fornecer o oxigênio novo, 
necessário para a regeneração. Isto parece normal e natural quando observado 
na planta. Na vida das organizações e dos grupos, há uma grande dificuldade em 
aceitar este curso natural de vida e morte. Eu também me reconheço neste lugar, 
muitas vezes me agarrando ao velho conhecido, presa a um lugar cômodo, com 
medo de enfrentar o novo. Parece uma barreira enorme, impossível de ultrapassar 
e, para me proteger, invento razões e desculpas para me manter em lugar seguro. 
Paradoxalmente, quando experimento um fazer diferente, ou acompanho grupos 
nesta viagem de desprendimento do velho, tenho observado a experiência de alívio 
e liberdade, de num dado momento encontrar um espaço novo e vazio, onde novas 
possibilidades podem ser construídas. Poderíamos inverter a pergunta: O que custa 
deixar morrer aquilo que precisa morrer nos processos?   

Retomando nossa conversa, vimos que, nos exemplos trazidos, os momentos de 
morte aconteceram por fatores diversos e estes foram identificados posteriormente. 
Perguntei para as duas clientes se tiveram alguma experiência em que enxergaram 
forças de fenecimento – em que identificavam que este processo “precisava morrer” – 
enquanto ele estava se dando e como haviam lidado com esta situação.

Relataram que estavam, na verdade, vivendo um processo assim naquele 
momento, com uma oficina de prestação de serviços para a comunidade. A 
oficina é de artes e a educadora é muito boa. Ela consegue ver as necessidades 
dos jovens e por meio das atividades vai conversando, construindo, envolvendo 
os jovens. No entanto, conduzida desta forma, a oficina fica muito “no ar”, 
ou parece não conseguir produzir os resultados. Há muitos “tem que”, muita 
rigidez nas exigências colocadas. A vida neste processo está no que a educadora 
pode dar para os jovens, na proposta que formula, nos resultados construídos 
entre ela e os jovens. Mas parece que a educadora está no lugar errado.  
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O entendimento é de que a oficina com essa educadora, do jeito que está neste 
momento, precisa morrer. É necessário criar um novo processo para cuidar 
dessa vida. 

Refletindo sobre essa experiência, pareceu-nos que uma estrutura rígida sufoca a 
vida e, ao mesmo tempo, que a vida sem estrutura também não se sustenta por si 
própria. Demo-nos conta de que é preciso criar uma estrutura onde caiba a vida e 
que, às vezes, um processo precisa ser sacrificado para dar vida a outro. 

Instiguei-nos a ir além dessa visão polar e perguntei-nos se existe algo entre 
essas polaridades, entre vida e morte? O quê? Quais suas características?

Chamamos a esse entre de movimento “linear”, sem “fogo”. Nas situações 
vivenciadas por essa organização reconhecemos esse aspecto na oficina de reforço 
escolar. Vimos que os adolescentes não estavam motivados, nem envolvidos com a 
atividade; que a equipe não conseguia colocar vida neste processo, mesmo depois 
de ter tentado diferentes abordagens e formas de aprendizagem. Parecia-nos que a 
oficina estava sempre começando, sem nunca ir para frente. 

Há vida neste processo? Sim, um fio de vida, já que a oficina é percebida 
como necessária. A equipe percebia tal necessidade, mas esta imagem não 
era compartilhada com ou pelos adolescentes. É a equipe quem sustenta o fio 
de vida da oficina e, por isso, a oficina sofria. Viam agora que a oficina não 
foi feita pelos protagonistas, que ela não estava “casando” com os desejos e 
vontades dos adolescentes. Talvez essa oficina devesse morrer.

Parece que falar sobre a vida nos processos é falar sobre fogo e fluidez. Onde 
há vida, há muita energia. Essa energia atrai pessoas e os mais diversos 
recursos; ela vai se fortalecendo por si própria, e o processo flui num 
crescente com muita facilidade. São momentos de muita criatividade e 
motivação, de grandes conquistas. São os momentos de brotar as flores na 
planta, de beleza e cor. 

Indo além, percebemos que manter um processo ou uma atividade em 
andamento não significa manter a vida que existe nela. Manter o processo 
é o que chamamos de “linear”, mas manter a vida é algo que precisa 
de renovação, de reinvenção. A vida, para ser mantida, necessita de 
transformação, o que se mostra como um grande desafio pois transformar 
não é o mesmo que substituir, colocando algo diferente no lugar. Trata-se 
de reinventar o mesmo.

Volto a pensar na semente e na planta e dou-me conta da fundamental 
importância do tempo do processo. A semente brotará no seu próprio 

Parece que falar sobre a vida nos processos 
é falar sobre fogo e fluidez. Onde há vida, há 
muita energia. Essa energia atrai pessoas e os 
mais diversos recursos; ela vai se fortalecendo 
por si própria, e o processo flui num crescente 
com muita facilidade. São momentos de muita 
criatividade e motivação, de grandes conquistas.
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tempo, um tempo que só ela sabe qual é. A planta cresce e ganha volume, 
cada vez mais folhas, sem grandes transformações. Pensando na minha prática, 
reconheço estes como momentos fundamentais de fortalecimento. É nesta 
fase que as minhas aprendizagens e descobertas são colocadas em prática. São 
momentos de fazer, caminhar na estrada, pé na terra. São nestes momentos 
que a minha prática ganha corpo. E, neste sentido, é semelhante àquilo que 
chamamos de manutenção. Esta fase requer cuidados. Eu preciso sustentar 
os meus processos nestes momentos. Preciso ter paciência e força ao mesmo 
tempo. Foco e direcionamento. E, para tudo isso, preciso ter consciência sobre 
o meu próprio momento, compreender o meu tempo.

Manter a vida num processo parece-me com maior similitude com o manter-
me acordada, consciente, prestando atenção. Algo que exige equilíbrio e 
traz tensão. A minha prática precisa se desenvolver a partir da terra e do 
ar, do fazer e das ideias e inspirações. As clientes falaram que a vida precisa 
se reinventar e que a transformação é reinventar o mesmo. Será que este 
“reinventar o mesmo” tem a ver com a busca da essência? Talvez signifique 
encontrar, reconhecer e fortalecer o que é singular daquele ser, daquele 
processo. Tem a ver com enxergar o que é verdadeiro  e ajudar e facilitar 
aquele processo a ser o que precisa ser, a se tornar o que está a caminho de se 
tornar, a se fortalecer no seu próprio ser. 

Para finalizar, perguntei para as duas como cuidam, na prática, no cotidiano 
como gestoras, para manter processos vivos na entidade. Disseram que primeiro 
precisam identificar onde está a vida. A vida está nas pessoas envolvidas no 
processo e nas relações entre elas. Está no brilho dos olhos. Quando tem 
um diferencial. Quando faz diferença nas vidas de outras pessoas. Como 
gestoras, disseram que precisam estar muito perto das pessoas, precisam ter 
tempo, precisam prestar atenção, digerir o que vêem para compreender o 
que vêm. E acompanhar as pessoas em seus caminhos, conversar com elas e, 
conjuntamente, pensar em possibilidades para que cada um encontre seu lugar. 
A arte é a de identificar o lugar certo para a pessoa certa no tempo certo, ao 
mesmo tempo em que as coisas vão surgindo espontaneamente e as pessoas vão 
se encontrando e assumindo os espaços. Estar atento e deixar acontecer. 

Refletindo sobre o meu papel como facilitadora de desenvolvimento, acho que 
minha prática é a de ajudar as pessoas e os grupos a se encontrarem com aquilo 
que é verdadeiro em seus processos; de buscarem o sentido; de conseguirem 
fazer as leituras e encontrarem as respostas. Tento ser uma facilitadora 
para que eles criem intimidade com seus processos e percebam as forças 
presentes neles; se apropriem, se responsabilizem por cuidar deles. Para ser 
esta facilitadora, preciso fazer tudo isto comigo mesma. Para ter encontros 
verdadeiros com pessoas e grupo, preciso ser verdadeira comigo mesma e 
transparente com o mundo. Isso significa reconhecer as minhas fraquezas 
e sombras. Às vezes, preciso de ajuda para enxergá-las e, muitas vezes, o 
exercício mais difícil é o de admitir aquilo que seria mais confortável não 
trazer à tona. É difícil praticar a humildade de aceitar que não sou perfeita. Ao 
mesmo tempo, percebo que quando consigo estabelecer relações verdadeiras 
com meus clientes, relações em que há abertura e confiança para me expor e, 
de certa forma, todos se reconheçam vulneráveis, são os momentos em que 
acredito melhor ajudá-los. Esses momentos exigem coragem e compreensão – 
minha e de meu cliente –, para perceber o consultor como alguém que pode ser 
um especialista e, ao mesmo tempo, um ser em desenvolvimento. 

Escrever este ensaio foi um processo de aprender e re-aprender. Descobri coisas 
novas sobre o que é vida e morte nos processos e como cuidar desses ciclos. 
Também re-aprendi, ou re-confirmei, que manter a vida nos processos tem a 
ver com posturas e ações minhas, mas principalmente tem a ver com a minha 
consciência e capacidade de ler processos em desenvolvimento e compreender 
seus momentos e significados com cada vez mais profundidade e leveza.
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2.4  Três anos, um ciclo  
e vários movimentos

Por Arnaldo Motta11 

Neste artigo12 compartilhamos um pedaço da intimidade do Instituto Fonte, 
proposta que implica em expor questões que normalmente ficam restritas ao 
âmbito interno das organizações. Afinal, a intimidade traz a proximidade e, 
com ela, a sombra e o risco da inadequação. Traz também as possibilidades 
de emergência do desconhecido, condição para experimentação, espaço 
por excelência da criatividade, ingrediente importante num momento de 
enfrentamento de crises, onde o conhecido já não é satisfatório. 

Vale lembrar que esses anos recentes foram tempos difíceis para diversas 
organizações que atuam no social, em função de toda a mudança de contexto 
pelo qual o setor passa a partir do redesenho do fluxo de recursos e dos atores 
financiadores de ações sociais em nosso país13. Estar inserido em tal contexto e 
viver os desafios que ele coloca (para o IF e tantas outras organizações) é uma 
das motivações que nos leva a compartilhar um pedaço de nossa “cozinha”, 
espaço raramente aberto para situações formais como um texto institucional.

A “cozinha” é, entretanto, um local habitualmente frequentado por pessoas 
mais próximas, onde se prepara o alimento do cotidiano e existe maior 
espontaneidade e calor. Fazemos, assim, um convite para que você se achegue 
ao pé do fogão e siga os passos pelos quais apresentamos vivências e reflexões 
sobre a criação da diretoria, a questão centro-periferia, uma outra forma de 
liderança, a musculatura do dia a dia e processo de tomada de decisões.

A proposta de se constituir uma diretoria surgiu da percepção de que o modelo 
de governança adotado pelo Instituto Fonte até então estava esgotado. Esse 
esgotamento se expressava de diversas formas e em diversas esferas da 
organização e não apenas na sua forma de gestão.

Em sua história, o IF teve diferentes modelos de governança, sendo a última 
(2007 - 2009) caracterizada por um formato centralizado na figura de um 
diretor executivo, uma função remunerada que se responsabilizava pela gestão 
das diversas áreas institucionais, tanto as relacionadas às atividades fim, como 
as que se referiam às áreas meio. Esse lugar foi ocupado por um membro da 
equipe de consultores do Instituto, eleito por essa mesma equipe da qual fazia 

A criação de uma diretoria 

11 Consultor associado do Instituto Fonte e membro da diretoria no período de 2010 a 2012.

12  Baseado em um encontro da diretoria do Instituto Fonte da gestão 2011–2012, realizado com o 
objetivo de promover uma reflexão deste grupo acerca de sua trajetória tendo em vista o tema: “O 
que mantém a vida no Instituto Fonte”.

13  Para mais informações vide Silva, R. e Vargas, A.C. (2009). “Efeitos da crise econômica 2008/2009 
sobre as agências de cooperação internacional que atuam no Brasil”. Publicação eletrônica:  
www.institutofonte.org.br/acontece-pesquisa-sobre-os-efeitos-da-crise, acessada em 05/05/2012. 
Instituto Fonte, São Paulo.
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parte14. A gestão seguinte (2010 - 2012) seguiu esse modelo, ao mesmo tempo 
em que foi estabelecido um espaço de reflexão institucional para subsidiar a 
construção de uma imagem de futuro para a organização. Leituras e conversas 
realizadas internamente apontavam para algumas questões com as quais teríamos 
que lidar e avançar na gestão que se iniciava.

Nessas conversas, criando “chão” para todas as decisões que se tomou, o Instituto 
Fonte reafirmou a essência de sua missão no mundo15. Para cumpri-la, pareceu 
importante reduzir a polaridade entre a atividade-fim e a atividade-meio da 
organização, o que implicava na aproximação da equipe de consultores da gestão 
da organização, e redimensionar a estrutura existente mantendo-a nos níveis 
necessários para o cumprimento da missão, ao mesmo tempo em que se garantia 
a redução de despesas que estavam nos levando a déficits orçamentários e à 
queima de reservas. Ao lado delas, iniciou-se também uma conversa sobre a 
integração de novas pessoas ao  corpo de associados do Instituto Fonte.

A pessoa que passou a se ocupar da gestão era o responsável por encaminhar 
uma proposta que desse conta dessas expectativas construídas em relação 
ao futuro do IF. A equipe, muito criativa e qualificada na habilidade de fazer 
perguntas, produzia ideias geniais. Ao coordenador geral – como passou a ser 
chamado o responsável pela gestão - cabia elaborar uma imagem do “todo” e 
criar condições para os encaminhamentos necessários. Ele estava ali para isso, 
tinha tempo para o exercício de sua função e era remunerado para exercê-
la. Ou seja, tinha o que era preciso para dar conta de sua tarefa. Pelo menos 
supostamente, afinal, toda luz tem a sua sombra. O esgotamento deste modelo 
foi se evidenciando e uma das dinâmicas sombrias que se estabeleceu entre a 
equipe e o coordenador geral era a de que “nós pagamos e você faz”.

A ideia de que alguém vai cuidar das decisões do grupo é muito conveniente. 
Porém, naquele momento, o que ocorria era uma dissociação entre a equipe, 
que polarizava um mundo de desejos e expectativas decorrentes do estado 
de insatisfação que se evidenciava no IF e o coordenador geral que canalizava 
suas energias para dar conta da situação. O resultado foi baixa efetividade, 
frustração, sobrecarga, solidão e isolamento, além de pequena adesão ao que 
se tentava construir. 

Além disso, havia a questão da remuneração do coordenador geral, que 
representava uma quantia significativa em um orçamento que já vinha 
deficitário há anos. Ou seja, estávamos vivendo todo o desgaste do nosso 
modelo de gestão, sem usufruir dos seus benefícios.

14  Para mais detalhes ver Motta, A.A. (2010). “Escolha de liderança institucional, dois momentos, 
um processo”. Relatório Anual do Instituto Fonte - 2009. pp. 38-43. Instituto Fonte, São Paulo. 
Publicação eletrônica disponível para download em http://institutofonte.org.br/fonte-lança-seu-
quarto-relatório-anual-com-o-tema-avaliação-de-práticas-sociais-fazer-saber-saber-fa, acessada em 
05/05/2012.

15  O objeto de nosso trabalho é o desenvolvimento social, traduzido no apoio ao desenvolvimento 
de indivíduos e iniciativas sociais. E, para nós, desenvolvimento é um processo, inerente a todo 
organismo vivo - seja um ser humano, seja uma organização social.
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Os questionamentos originados por tal situação eram vários: Como evitar a 
sobrecarga do coordenador geral? Como vincular de forma mais efetiva a equipe 
com as propostas que seus próprios integrantes produziam? Como evitar o 
isolamento vivenciado no lugar da coordenação? Como viabilizar a gestão da 
organização sem aumentar o déficit orçamentário? Como superar a dissociação 
entre a equipe e coordenação?

Essas questões específicas em relação à gestão da organização, ao lado de 
outras tantas sobre diversos outros aspectos do Instituto Fonte, foram sendo 
trabalhadas em vários espaços, desde conversas particulares, passando 
por reuniões institucionais, incluindo processos facilitados por profissionais 
externos. Em vários espaços de conversas e aprendizagens, inúmeras ideias 
e propostas foram se constituindo, entre elas a de se formar uma diretoria 
voluntária.

Esse formato, a princípio, poderia parecer um retorno às práticas tradicionais 
das instituições filantrópicas assistenciais, modelo superado pelo processo de 
profissionalização pelo qual as organizações sociais do Brasil passaram nas 
últimas três décadas16. Em um olhar desprovido de preconceitos, a proposta de 
constituição de um grupo voluntário para se encarregar da gestão institucional 
começou a evidenciar possibilidades interessantes: várias pessoas da equipe 
iriam se ocupar de um papel na gestão. Assim, não mais uma pessoa, mas um 
grupo, passaria a constelar as expectativas da equipe. Com esse formato, 
a questão do isolamento e da dissociação, assim como a sobrecarga que 
se evidenciava no modelo anterior, tenderiam a diminuir drasticamente. 
Havia ainda a questão financeira. O fim da despesa com a remuneração do 
coordenador contribuiria para a reversão do déficit financeiro. Tudo isso traria, 
ainda, um ponto que se mostrou surpreendente: a necessidade de a organização 
olhar para o tamanho das próprias pernas e, com isso, estabelecer expectativas 
mais realistas para seu projeto de futuro, já que o modelo de diretoria 
voluntária não suporta a ideia “de que alguém que eu pago vai dar conta do 
que eu desejo”. 

Neste movimento que atravessou 2010, o amadurecimento do novo formato 
de gestão surgiu em meio a diversos encaminhamentos que deram base a uma 
profunda transformação institucional. As relações começaram a adquirir uma 
nova dinâmica, particularmente em relação à questão do centro e da periferia 
na governança de nossa organização.

O modelo anterior de governança institucional trouxe inúmeros ganhos 
para o Instituto. A centralização e efetividade propiciaram um processo de 
consolidação institucional fundamental para a organização. A renovação se fez  
necessária e a vida no IF só pode ser sustentada com a continência de um certo 
período de tensão, que culminou em um momento de morte.

Essa tensão, fruto, entre outras coisas, da dissociação entre a figura do gestor 
e a equipe da organização, se manifestava concretamente em conflitos, 
desencontros e perdas e gerava um clima de expectativas, pois não sabíamos 
onde isso iria parar.

Concomitante a essa expectativa havia grande interesse em entender o 
que estava se passando: com cuidado e abertura, tentamos decifrar aquele 
momento crítico. 

Resgatamos nossos princípios na tentativa de nos reconectar ao nosso 
sentido comum, ao que nos mantinha juntos – nossa missão e nossa 
prática. Mas, qual a nossa prática afinal? Difícil definir quando o que temos 

Restabelecendo a centralidade

16  Para mais detalhes ver Motta, A.A. (2007). “Instituições sociais e profissionalização”. RITS – 
Rede de Informações do Terceiro Setor. Disponível em www.institutofonte.org.br/node/158, 
acessado em 05/05/2012.
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a partir dela é um “produto” que não pode ser pego com as mãos. Há quem 
diga que nossa atividade é mais meteorológica e menos geográfica, ou seja, 
o nosso trabalho é antes um fenômeno do tempo mais do que um fenômeno 
do espaço: ele é quando ocorre. O registro do trajeto do Instituto Fonte não 
é espacial, mas temporal. Ser artista no tempo requer habilidades diversas 
daquelas requeridas para se ser artista no espaço. O nosso trabalho não deixa 
uma escultura física lá no meio da sala da comunidade. O que fica é uma 
escultura do tempo. Pode ser um vento, um som, umas frases, umas palavras 
(perguntas?), uns sentimentos, umas imagens. 

O movimento de reconexão e a imagem da essência de nossa prática 
foram gradativamente permitindo um desapego das formas conhecidas e a 
espacialidade distanciada entre o centro e a periferia foi se diluindo. Um certo 
caos se instalou até que a energia que estava aprisionada na tensão daquela 
polaridade emergiu com um novo frescor. O movimento de renovação começou 
a ganhar expressão e uma nova forma de governança se delineou.

Líder é alguém que, em determinado momento, coloca-se a serviço do coletivo, 
reverbera questões da comunidade (grupo, bairro, município, país, mundo), tem 
consciência desse lugar e se apropria desse papel dando expressão ao que vive, 
no momento adequado e de forma compreensível para seu entorno, mobilizando 
intencionalmente ações coletivas. Essa ideia de líder cultivada no Instituto 
Fonte é coerente com a nossa prática. Particularmente, a perspectiva do líder 
enquanto um fenômeno vinculado a determinado momento expressa a dinâmica 
que entendemos ser fundamental para esse papel17. 

O percurso da liderança do IF nesses anos recentes pode ser visto dentro 
dessa ótica. Houve o tempo da liderança centralizada, que contribuiu para a 
um período de estruturação da organização. Em dado momento, a estrutura 
foi ficando rígida e pesada, desembocando em uma crise institucional 
com o acirramento da tensão centro - periferia. Embora a estrutura de 
gestão centrada em uma pessoa ainda tenha se mantido, a sua dinâmica se 
transformou. Os processos de gestão estavam sob questão, o formato de 
estrutura institucional estava se desmontando, o grupo de consultores estava se 
desfazendo e a própria existência da organização estava sendo revista. Havia, 
porém a vontade e a necessidade de seguir em frente e de certa forma a figura 
da coordenação geral catalisou a necessidade da existência de uma referência. 
Não mais uma referência do que estava estabelecido. O lugar agora era um 

Outra forma de liderança

17  Aqui queremos fazer uma diferenciação em relação à ideia de líder “estabelecido”, que traz o risco 
da inversão do conceito de líder como um indivíduo que está a serviço do coletivo, para o indivíduo 
que  coloca o coletivo a seu serviço. 

Ser artista no tempo requer habilidades diversas 
daquelas requeridas para se ser artista no espaço. 
O nosso trabalho não deixa uma escultura física lá 
no meio da sala da comunidade. O que fica é uma 
escultura do tempo. Pode ser um vento, um som, 
umas frases, umas palavras (perguntas?)...
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centro de algo que estava por vir. Algo que não tinha forma mas, apenas, um 
impulso de seguir um caminho que só poderia ser definido a cada passo. A 
sustentação desse hiato era o principal desafio.

A formulação da proposta da diretoria voluntária trazia uma promessa ainda 
incerta. Continha, no entanto algumas certezas: era preciso abrir mão da 
remuneração, era preciso sair do lugar central na gestão e era preciso abrir 
mão do lugar de liderança. Pelo menos naquele formato de liderança única 
instituída. 

O distanciamento de algumas certezas e a abertura de espaço para um novo 
desconhecido é muito próxima da noção de sacrifício e esse parece ser o 
processo pelo qual o Instituto passou ao reformatar sua gestão. Podemos ver 
esse processo constelado de forma mais caracterizada na figura do coordenador 
geral. Um olhar mais atento, no entanto, permite perceber o quanto esse 
foi o caminho trilhado pela organização. Todos os seus integrantes tiveram 
que abrir mão da ideia de que alguém iria “dar conta de tudo”. Não foi um 
desafio pequeno, afinal essa é uma imagem confortável, mas também um tanto 
onipotente e opressiva. 

A constituição da diretoria voluntária trouxe a perspectiva de adequarmos 
os nossos projetos à nossa capacidade real. Ou seja, nos tirou de um estado 
sedutor e entorpecedor da onipotência e nos levou para um lugar realista e 
vital da potência.

Vários de nós nos engajamos em diversas iniciativas institucionais. O centro 
se diluiu. Esse fenômeno provoca a necessidade de conviver com a indefinição 
sobre onde está a liderança, que facilmente nos leva a perguntar sobre o 
que nos mantém juntos. Ou, de outra forma, revelar o mistério com o qual 
estávamos lidando naquele momento institucional: “o que mantém a vida 
[no Instituto Fonte]?”. Mas como a vida é vida, e vida que é vida não para, 
seguimos em frente exercitando nossa musculatura no dia a dia.

...ou tudo aquilo que uma organização precisa manter para existir, 
independentemente de sua atividade fim. 

Algo tão óbvio – que facilmente passa desapercebido no cotidiano, a não ser 
que alguma coisa deixe de funcionar corretamente – é aquele conjunto de 
questões legais e contábeis que precisam ser contempladas e seguidas por 
qualquer organização que possua CNPJ (estatuto, registros, contabilidade, 
impostos diversos, certidões atualizadas etc.). A esse conjunto soma-se outro 
de itens básicos para o trabalho, como linha telefônica, internet, suporte de 
informática, mobiliário, água, café, luz, espaço físico, pessoas para usarem 
tudo isso de forma adequada e econômica etc. Embora esse “conjunto misto” 
esteja repleto de aspectos básicos para a vida de uma organização – e talvez 

justamente por isso – poucas pessoas conseguem manter algum vínculo com 
eles, fazendo com que quem se ocupe disso viva frequentemente a sensação 
de não ser reconhecido. Essa pode ser a razão de um fenômeno observado 
em muitas organizações que é a distância entre a equipe de apoio e área 
técnica. O resultado costuma desembocar em relações conflituosas que se 
refletem em comentários críticos e jocosos de uma parte a outra. 

Um paralelo sobre essa situação pode ser feito com a nossa musculatura 
que se divide em voluntária e involuntária, sendo que as do primeiro grupo 
são aquelas que se movem a partir de comandos conscientes e intencionais 
e as do segundo grupo atuam sem que o indivíduo precise pensar nelas. 
Essa divisão não reflete de forma alguma uma hierarquia entre essas 
funções, mas permanecer atento a atividades involuntárias exige uma 
presença e uma consciência fundamentais para a manutenção, a longo 
prazo, da saúde de qualquer organismo. Assim, temos cultivado, entre 

A musculatura do dia a dia
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nós a pergunta sobre qual é o lugar que essa “musculatura involuntária” tem na 
manutenção da vida do Instituto Fonte.

Essa é uma questão que não está equacionada entre nós. Entendemos, no 
entanto, que o formato atual ajudou a aproximar as instâncias fim e meio. O 
novo formato de estrutura física tem contribuído para isso, já que os espaços 
de trabalho estão compostos em um mesmo salão onde todos se vêem18 e 
eventualmente se ouvem criando um cotidiano mais integrado. Além disso, 
investimos em criar momentos de interação entre as equipes realizando 
exercícios e leituras de temas conceituais relacionados à prática do IF. Outro 
movimento foi o de alocar pessoas da equipe de apoio em determinadas 
atividades fim da organização, da mesma forma que várias tarefas institucionais 
foram assumidas voluntariamente por alguns consultores, além daqueles que 
estão na diretoria. Isso exige um árduo processo de estabelecimento de acordos 
entre a equipe, particularmente porque agora as relações de poder tornavam-
se menos estáticas e estruturadas. Tal prática, em contrapartida, nos desafia 
cotidianamente no que se refere aos processos de tomada de decisões.

O Instituto Fonte surgiu no fim dos anos 90, época em que o país estabelecia 
as bases da democracia que vivemos atualmente. As decisões em várias 
instâncias, nessa época, passaram a ser tomadas pelo critério da maioria, o 
que representou uma conquista e um avanço para o amadurecimento de nossa 
sociedade. Esse formato foi e continua sendo praticado em nossa organização. 
Observamos, porém, que esse método apresenta limitações, nos obrigando a 
conviver com situações de estancamento/paralisia, mesmo depois de termos 
tomado decisões razoavelmente amadurecidas no coletivo, submetidas ao grupo 
e decididas pela maioria.

Foi um caminhar intenso, vibrante e, por vezes, difícil.

Os tempos de crise nos levaram a buscar as questões fundamentais e em relação 
às quais os espaços para negociações são mais restritos. Para construir um 
coletivo, as propostas necessitam de precisão e tal rigor não pode ser alcançado 
apenas por um indivíduo, ou mesmo por uma maioria. Deve antes ser construído 
de modo a produzir algo que seja absolutamente verdadeiro e significativo para 
todos. Nesses momentos não é possível alguém estar ausente ou estar presente 
pela metade. É preciso que todos estejam por inteiro e de modo absolutamente 
verdadeiro. E este não é um lugar ao qual se chega com facilidade: é uma 
conquista de cada um, para a qual todos precisam se ajudar e, ao mesmo 
tempo, prescindir do outro.

Foi mais ou menos assim que conseguimos construir um projeto que fosse 
consistente o suficiente para que pudéssemos seguir adiante e fazer escolhas 
que permitiram que chegássemos ao final de 2012 da forma como chegamos.

18  Além do salão onde se localizam as estações de trabalho para consultores e equipe de apoio, 
dispomos de uma sala reservada para reuniões e conversas que exigem privacidade.

A musculatura do dia a dia
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Tarefa interessante a de produzir esse texto. No momento em que redigimos 
essas palavras finais, percebemos o quanto o seu caminho foi semelhante ao 
processo que seu conteúdo tenta descrever.

Para sua 
construção, os 

integrantes da diretoria 
refletiram sobre o processo de sua 

formação numa reunião especialmente 
constituída para esse fim que, gravada e 

transcrita, resultou em uma produção coletiva. 
Esta foi, então, transformada em um trabalho 

autoral (o presente texto), mas que, neste caso, 
não pode ser considerado como sendo apenas de 

um indivíduo. Não pode também ser visto apenas 
como um trabalho coletivo.

Esse “dilema” parece estar presente na constituição 
e, depois, na atuação da diretoria do Instituto Fonte. 
O desafio que ele nos traz está na relação entre as 
motivações e resultados de uma ação individual e 
aquelas que motivam e são produtos de uma ação 
coletiva. E na expansão da consciência de cada 
indivíduo sobre si mesmo, no seu comprometimento com 
os resultados de suas escolhas. Em termos concretos, 
dessa relação depende a resposta à pergunta: o 
Instituto Fonte hoje é produto de quê? Da abnegação 
do coordenador geral que abriu mão do seu poder e 

da sua remuneração? Da generosidade das pessoas que 
assumiram atividades voluntárias da diretoria? Sim e não.

Sim, pois essas presenças e ações foram fundamentais para 
tudo o que se passou.

E, também, não, por que, nem o coordenador geral, nem as 
pessoas que compõem a diretoria estiveram sozinhas e isoladas. 

Elas foram o tempo todo confrontadas e provocadas e fertilizadas pelo 
conteúdo presente nas inúmeras conversas e atividades do Instituto.

Desse ponto de vista, manter-se ativamente aberta e receptiva para as relações 
em que esteve inserida foi a função da diretoria na manutenção da vida  do 
IF. A flor que só se reproduz graças ao beija-flor de bico longo - que é capaz 
de extrair o seu pólen e levá-lo ao órgão receptor - é uma boa imagem para 
melhor compreender essa situação. A planta não se multiplica por si, não se 
origina dela em si, nem do pássaro, mas da relação entre ambos, tão separados, 
distintos e distantes, unidos por relações tão tênues e quase imperceptíveis 
para aqueles que não conseguem observá-las, talvez por sequer acreditar que 
algo assim é possível.

Conclusão
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Os poemas que Hilda Hilst escreveu sobre (ou para) a morte no início da década 
de 80 foram lançados em primorosa edição de Massao Ohno. As odes - as 
mínimas às quais o título se refere – eram acompanhadas de lindas ilustrações 
feitas pela própria autora.

De uma beleza crua, explícita, às vezes ácida, cada verso guarda a lembrança 
de um “sumo grosso provado por [uma] boca ainda viva”.  

Manter a vida em qualquer situação – na natureza, nos processos sociais – 
parece que custa, mais do que qualquer coisa, exatamente isto: reconhecer a 
vida e a morte como um único e mesmo fenômeno.

19 In: HILST, H. Da morte. Odes mínimas. São Paulo : Massao Ohno/Roswitha Kempf, 1980.

Te sei. Em vida
Provei teu gosto.
Perda, partidas
Memória, pó

Com a boca viva provei
Teu gosto, teu sumo grosso.
Em vida, morte, te sei.
Hilda Hilst 19

A título de epílogo
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Em que contexto vivemos?
3
A complexidade que nos 
convida a ir além

Por Carline Piva1 

Essa fábula sobre a complexidade é citada por Edgar Morin2 como exemplo 
do conceito oriundo da palavra complexus: “o que é tecido em conjunto”. 
Afirma que, à primeira vista, complexidade é “um tecido de constituintes 
heterogêneos inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do uno e do 
múltiplo. Na segunda abordagem, a complexidade é efetivamente o tecido de 
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 
constituem o nosso mundo fenomenal. Mas então a complexidade apresenta-
se com os traços inquietantes da confusão, do inextricável, da desordem no 
caos,da ambiguidade, da incerteza...”

Na área social vivemos um cenário cada vez mais complexo, com a 
profissionalização do Terceiro Setor, o surgimento dos negócios sociais, 
a globalização dos desafios, a sustentabilidade financeira de ONGs. 
A complexidade foi um dos principais temas debatidos na reunião de 
planejamento estratégico do Instituto Fonte, que aconteceu de 18 a 20 de 
dezembro de 2012. No primeiro dia, dois convidados contribuiram com a análise 
de contexto atual: Elie Ghanem, professor universitário do Departamento de 
Educação da USP, e Fernando Rossetti, secretário-geral do GIFE (Grupo de 
Institutos, Fundações e Empresas) na época. 

Estatísticas e construção de sentido
Em dezembro de 2012 foi lançado o levantamento mais recente sobre o perfil 
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil (Fasfil), 
realizado pelo IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Houve 
aumento de 8,8% no número de Fasfil entre 2006 e 2010, que passaram de 267,3 mil 

Três monges olham uma bandeira tremulando sobre um 
monte e ...
O primeiro monge diz: ‘A bandeira está se movendo.’
O segundo monge diz: ‘Não, é o vento que está se 
movendo.’
Por fim, o terceiro monge diz: ‘É a mente que está se 
movendo’.

1  Jornalista - Comunicação do Instituto Fonte desde julho de 2012.

2  In: MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2011.
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para 290,7 mil. Este grupo de instituições representa mais da metade (52,2%) 
do total de 556,8 mil entidades sem fins lucrativos (abrange sindicatos, partidos 
políticos etc) registradas no Cadastro Central de Empresas (Cempre). De acordo 
com as estatísticas do IBGE, a expansão de 8,8% é significadamente menor do 
que a observada de 2002 a 2005, quando o crescimento foi de 22,6%.

As Fasfil são jovens, a maior parte delas (40,8%) foi criada entre 2001 e 2010. 
Das 118,6 mil entidades nascidas na década, a metade (50,8%) teve origem 
entre 2001 e 2005 e, a partir daí, houve um aumento de cerca de 4% ao ano.  
Os resultados mostram uma tendência de estabilização de crescimento no setor, 
após o boom verificado na virada da década de 90 para 2000. 

“Essa velocidade de crescimento está quase vegetativa, 
está mantendo o tamanho da sociedade civil 

organizada. O fato de parar de crescer não é nem 
bom, nem ruim: é uma nova situação. É mais um 
momento de amadurecimento do que de crescimento 
expressivo e de grandes improvisações, mas dá uma 

sensação de estar mais complexo, mais desafiador, 
com mais atores envolvidos. Toda uma indústria 

se formou neste Terceiro Setor, com consultores, 
publicações, cursos, congressos, organizações de apoio e 

de infraestrutura... É uma economia de fato, capaz de gerar muito dinheiro 
e empregos. A fase de ensinar ferramentas de gestão para as organizações 
já passou. Estamos lidando com temas sofisticados em avaliação; queremos 
entender como colocar pessoas juntas colaborando entre si, o cenário é mais 
desafiador”, afirma Fernando Rossetti. 

Em relação aos grupos de entidades que mais cresceram no período de 2006 a 
2010, segundo o relatório do IBGE/IPEA, o de Educação e Pesquisa teve o maior 
aumento proporcional, mais especificamente de Educação Infantil (elevação de 
43,4%) e Educação Profissional (17,7%). 

Já em números absolutos, o maior crescimento foi o das entidades do grupo 
Religião, com a criação de 11,2 mil instituições ou quase a metade (47,8%) 
do total das 23,4 mil Fasfil criadas no período. “Me chamou atenção que as 
ONGs que mais crescem nesse setor sem fins de lucro no Brasil são de longe 
as religiosas, as igrejas. O boom continua apenas nesse setor, o que na minha 
opinião tem a ver com a nossa dificuldade de construir sentido para a vida. 
Nessa pós-modernidade, experimentamos uma fragmentação total de sentidos. 
As únicas narrativas mais universais estão partindo das empresas, das grandes 
corporações ou de estados muitos fortes, como os orientais, que têm poderes 
muito centralizados e dificuldade de ter um processo mais democrático, junto 
à sociedade civil.

Acho mais difícil avaliar projetos sociais do que projetos de uma empresa 
porque, basicamente, uma empresa tem só dois indicadores: o capital e o 
tempo. Para você medir o sucesso de um empreendimento é só verificar o lado 
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econômico: se o capital cresceu ou diminuiu ao longo de determinado intervalo 
de tempo. Isso é muito fácil - e a partir daí você tem os resultados. É difícil 
pensar em narrativas mais gerais para a sociedade em relação ao sentido da 
vida a partir dessa perspectiva. Eu me identifico muito com o trabalho do 
Instituto Fonte de tentar enriquecer essas narrativas com outras perspectivas”, 
complementa Rossetti. 

Por uma democracia legítima
O professor universitário Elie Ghanem concorda que temos um enorme desafio 
para construir grandes sentidos para a vida, principalmente numa perspectiva 
democrática, capaz de valorizar igualdade, liberdade e corresponsabilidade. 
“Acho que esses são os três elementos da democracia que nós somos 
deficitários. Quando falo em nós, me refiro ao Brasil e ao mundo”, afirma.

Ghanem também questiona: O que estamos chamando de “o social”? E de 
sociedade civil? “O que tem me impressionado nesse contexto, especialmente 
desde a abertura política, que desembocou rapidamente na Constituinte, é que 
daí por diante, apesar de existir um cenário institucional democrático, há uma 
espécie de decréscimo da dimensão política nas ações que frequentemente 
dizem respeito ao que nós chamamos de ‘o social’, e na nossa compreensão 
em relação à sociedade civil”, diz. Como professor da USP, com atuação 
em extensão universitária na Zona Leste da capital paulista, Ghanem cita 
o experimento que fizeram ao lançar um curso de Políticas Públicas e 
Comunicação. Participaram 17 pessoas, dentre jovens e adultos, ligadas a duas 
escolas públicas (municipal e estadual), além de uma ONG atuante na área. 

“A ideia era envolver os participantes em uma experiência de interlocução 
direta com autoridades do poder público, para fazer perguntas que podem ser 
embaraçosas, mas que ninguém faz. ‘Quais eram os planos dessas autoridades, 
quais os setores de políticas públicas que estavam sendo vinculados a esses 
planos? De que forma estavam articulados com os planos dos outros setores, 
como Saúde, Educação, Planejamento Urbano? Era uma provocação porque se 
supõe que essas coisas estão interligadas, se você quiser ter uma boa política 
ambiental, por exemplo, você deve ter uma boa política habitacional. 

Observamos que as pessoas que se inscreveram no curso tinham a vaga noção 
ou não tinham significado nenhum sobre o que eram políticas públicas. Esse foi 
um pequeno experimento, mas essa situação acontece com muita frequência. 
Não faz parte da rotina comum as pessoas se juntarem a fim de manter 

uma interlocução com o poder público. Há falta de debates e conselhos 
populares. 

Acredita-se que o que necessitamos é de governantes que sejam 
honestos e competentes, numa expectativa de que, se a gente acertar 
nessa loteria, eles vão salvar a gente e fazer tudo o que precisamos. 
Esse discurso da honestidade e da competência vem sendo muito 
usado pelos políticos. 

Temos um desafio crucial de repor a importância do espaço público 
e de uma política democrática legítima, em que a sociedade 
civil consiga se enxergar como ator legítimo desse campo. Os 
cidadãos podem e devem oferecer as suas contribuições para a 

reformulação do que é de interesse comum.

O governo é resultado da relação entre governantes 
e governados. Um bom governo não significa ter um 
governante honesto e competente. Um bom governo é 
um tipo de relação democrática, mais simétrica, entre 
governante e governados e que juntos possam produzir 

políticas com sentido público”, afirma. 

Trabalhar pela horizontalidade das relações
Nos processos de consultoria do Instituto Fonte, os profissionais conseguem 

observar de perto a importância da relação simétrica entre os diferentes 
atores. O consultor Arnaldo Motta traz o exemplo da atuação junto a 
lideranças sociais em cinco cidades do Espírito Santo. Os moradores aguardam 
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a instalação de grandes empreendimentos na região e se preparam, como 
possível, para dialogar com o conjunto de atores envolvidos no processo de 
licenciamento, como o Ministério Público e representantes das empresas. 
“Facilitar essas reuniões é um grande desafio, por conta de realidades tão 
distantes. Durante um ano e meio trabalhamos para o fortalecimento dessas 
lideranças, incentivando principalmente a articulação entre os municípios que 
serão impactados pelos empreendimentos”, explica Motta. 

“Acho que há um desafio especial para essa atuação com o social em promover 
relações mais simétricas, com os agentes locais, ONGs, empresas, órgãos 
governamentais e demais entidades”, reforça Ghanem. 

Para Rossetti, existe uma prepotência dos detentores do poder econômico em 
definir as melhores soluções. “As pessoas que ganham muito dinheiro e são 
bem-sucedidas nos negócios acham que conseguem resolver qualquer tipo de 
problema por terem dinheiro. Existe uma certa prepotência por parte das 
empresas, o que dificulta o trabalho pelo social. Os interesses de quem têm o 
poder econômico, muitas vezes, não são claramente apresentados. Você senta 
em torno de uma mesa, na comunidade, para construir um projeto coletivo, 
convocando vários atores para esse diálogo. E há desníveis de relação muito 
fortes e nós, como facilitadores desses processos, não estamos conseguindo 
lidar com essas verticalidades dentro da comunidade. A horizontalidade não 
está dada na nossa cultura, ela tende a ser vertical, vinda das empresas e dos 
investidores sociais”. 

Ao final desta tarde de reflexões, pareceu fundamental reforçar o sentido 
de trabalho do Instituto Fonte de contribuir para a construção de diálogos 
inclusivos, capazes de promover essa horizontalidade nas relações. Os desafios 
no campo social demandam uma olhar que possa incluir toda essa diversidade, 
sem níveis hierárquicos, a fim de conseguirmos analisar melhor o todo. 
Acreditamos que ampliar a capacidade das pessoas de acolherem os diversos 
componentes do cenário é uma forma de acessar a complexidade das situações. 

É nosso desejo continuar fortalecendo a intervenção de pessoas e 
organizações dispostas a melhorar o mundo, além de contribuir para as 
pessoas pensarem e agirem com consistência ético-política e com disposição 
para ensinar e aprender.

Sem dúvida, o que mais prejudica a abertura  
é a certeza. Logo que acreditamos ter ‘a resposta’, 
toda a motivação para questionar nosso pensamento 
desaparece. Mas a disciplina do pensamento sistêmico 
nos mostra que simplesmente não existem ‘respostas 
certas’ ao se lidar com a complexidade. Por isso 
a abertura e o pensamento sistêmico estão tão 
associados.

Peter Senge 3

3  In: SENGE, Peter M. A quinta disciplina – arte e prática da organização que aprende. São Paulo: 
Editora Best Seller, 1999.
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Quem somos
4

4.1  Perfil institucional  

O Instituto Fonte é uma organização da sociedade civil 
brasileira, sem fins lucrativos, composta por profissionais 
que trabalham pelo desenvolvimento social e humano, 
que busca potencializar a atuação de iniciativas  
sociais, por meio de consultoria, de publicações  
e pesquisas e da formação de gestores e profissionais  
de desenvolvimento.

Quem 
somos

Apresentar o Instituto Fonte é fazer um convite à aprendizagem. Nosso trabalho 
em desenvolvimento está fortemente baseado na qualidade dos processos 
de aprendizagem que indivíduos e organizações são capazes de estabelecer. 
Valorizamos isso tanto fora quanto dentro de nossa instituição. Cuidamos 
fortemente de nosso ambiente interno de aprendizagem e nos reunimos 
bimensalmente durante dois dias inteiros para trocarmos experiências, estudos 
de caso, desafios e oportunidades. Com isso, vamos crescendo uns com os 
outros, com nossos clientes, com os participantes de nossos programas de 
formação e parceiros. 
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AtuAmOs em três LiNhAs estrAtÉgicAs:

1) Programas e projetos 

Profides – Profissionais de Desenvolvimento: Programa de formação que busca 
ampliar o sentido, a qualidade e a relevância das ações de profissionais do 
campo social.

Artistas do Invisível: Programa de formação inspirado em Goethe, com o 
objetivo de expandir a consciência dos profissionais de desenvolvimento para 
atuarem com base no pensamento sistêmico. Parceria com o Proteus Initiative. 

Facilitar processos de desenvolvimento  
social, ajudar indivíduos a compreenderem  
e aprofundarem sua atuação e apoiar  
a sustentabilidade de comunidades, grupos  
e iniciativas sociais.

Missão

Participar ativa e criticamente da construção do campo 
social brasileiro, e por isso estimular e nutrir uma 
comunidade de profissionais de desenvolvimento que 
partilham valores éticos e princípios metodológicos para  
o trabalho social.

Visão

29



Projeto Avaliação: Promove iniciativas para o fortalecimento do campo da 
Avaliação de programas e projetos sociais no Brasil, por meio de diálogos 
abertos ao público e produção de pesquisas sobre o tema. Parceria com 
Fundação Itaú Social, IBOPE Inteligência e Instituto Paulo Montenegro.

Acompanhe um balanço de nossos programas na página 34.

2) Consultoria de processos 

A consultoria de processos se constitui em uma das mais expressivas intervenções 
do IF na área social. Para contribuir com o desenvolvimento de pessoas 
e iniciativas sociais, trabalhamos com diversos temas: Desenvolvimento 
organizacional, Planejamento estratégico, Avaliação, Mediação de conflitos, 
Sistematização de experiências, Governança institucional, Apoio pedagógico, 
Seleção de projetos, Aulas em universidades, Facilitação de reuniões e encontros 
de aprendizagem, Coaching de lideranças, Pesquisas no campo social, Oficinas 
sobre ferramentas de gestão (mobilização de recursos, comunicação, plano de 
negócios etc.), Formação de redes sociais, preparo de publicações, dentre outros.

Leia exemplos práticos de nossas consultorias na página 39.

3) Produção de conhecimento 

A partir da reflexão ativa sobre a nossa própria experiência, compartilhamos 
nossas descobertas e aprendizagens, buscando impactar processos de 
desenvolvimento e fazer circular conhecimento para fomentar o campo social. 

Saiba mais sobre as publicações na página 38. 

Ao atuar nessas linhas estratégicas, o Instituto Fonte 
pode atender os que buscam conhecimento,  
aqueles que se beneficiam com a troca entre pares  
e os que precisam de atenção específica.
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4.2  Nossa equipe 
Alguns trazem o violão e letras inspiradoras para animar as reuniões. Outros 
oferecem qualidades artísticas e absolutamente todos trazem suas mais sinceras 
reflexões para o coletivo, daquelas que conseguem chacoalhar qualquer 
zona de conforto. Trabalhar junto significa viver plenamente essa construção 
participativa – e seguir avançando, abraçando a complexidade das relações do 
mundo interno e externo ao Instituto Fonte. 

Em dezembro de 2012 contávamos com uma equipe de 12 consultores 
associados titulares, três profissionais de áreas de apoio (Administrativo, 
Financeiro e Comunicação) e dez associados membros, uma nova categoria, 
estabelecida a partir de 2012, que acolhe pessoas que se identificam com a 
nossa causa de desenvolvimento social. Nossa sede fica na capital paulista, mas 
nossa atuação é em todo o território nacional. 

A escolha da Diretoria 
Na Reunião de Aprendizagem em dezembro 
de 2012 tivemos um momento absolutamente 
especial, com a escolha da nova Diretoria 
Colegiada. Nossa Diretoria é voluntária e composta 
por quatro consultores associados, sendo que cada 
gestão tem a duração de dois anos. Após uma 
profunda rodada de conversas entre associados 
e membros do Instituto Fonte, a decisão sobre 
os nomes do novo grupo diretor foi tomada por 
consentimento, via sistema sociocrático, no qual 
o poder e a responsabilidade da escolha são 
compartilhados por todos.  

Gostaríamos de agradecer imensamente a 
dedicação e comprometimento de Antonio Luiz 
de Paula e Silva, Arnaldo Motta, Martina Rillo 
Otero e Tião Guerra durante o ciclo 2011-2012. 
Foi uma gestão marcada por uma reestruturação 
geral do Instituto Fonte.  

Damos boas-vindas ao novo time de diretores, que assumiu em janeiro de 
2013: Luciana Petean, Madelene Barboza, Rogerio Magon, além de Martina Rillo 
Otero, que renovou o seu mandato a fim de manter a continuidade e trazer as 
aprendizagens do outro grupo.

Associados titulares
Alexandre Randi
Antonio Luiz de Paula e Silva
Arnaldo Motta
Flora Lovato
Helena Rondon
Luciana Petean
Madelene Barboza
Mariangela de Paiva Oliveira
Marina Magalhães Carneiro de Oliveira
Martina Rillo Otero
Rogerio Magon
Tião Guerra

Equipe de apoio
Carina Leandro – Administrativo
Carline Piva – Comunicação
Victor Trejos – Financeiro

Associados membros
Ana Biglione
Ana Paula Pacheco Chaves Giorgi
Cintia Kogeyama
Elie Ghanem
Henrique Santana
Lafayette Parreira Duarte
Lúcia Calil
Saritta Falcão Brito
Xinha D’Orey

Aprecie o currículo de nossa equipe em www.institutofonte.org.br
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4.3  Nosso movimento  
no tempo…

1973
O Instituto Christophorus 
reunia um grupo de 
empresários dispostos 
a tornar mais humano 
o ambiente interno 
de seus negócios e a 
investir socialmente 
para melhorar a vida 
das comunidade do 
entorno. A consultoria de 
desenvolvimento esteve 
sempre baseada na 
Pedagogia Social.

2002 
Profissionais do Instituto 
Christophorus e do 
F.O.N.T.E. uniram-se para 
potencializar a sua atuação 
no mundo, fundando o 
Instituto Fonte para o 
Desenvolvimento Social. 

- Os consultores Antonio 
Luiz de Paula e Silva e 
Flora Lovato assumem a 
coordenação institucional 
(até 2006).

2006 
-  Início da 2ª turma 
de Profides, em 
Recife.

1999
O F.O.N.T.E., sigla para Fomento 
Nacional para o Terceiro Setor, 
surgiu da institucionalização 
de uma iniciativa de apoio ao 
desenvolvimento de 25 organizações 
de São Paulo, chamado Projeto DIES 
- Desenvolvimento Institucional de 
Entidades Sociais (1998). Um dos 
marcos foi o lançamento da Coleção 
Gestão e Sustentabilidade (1999), que 
tornou-se referência bibliográfica no 
Terceiro Setor.

O consultor sul-africano Allan Kaplan, 
fundador do CDRA  (Community 
Development Resource Association) 
passa a atender o grupo de 
consultores, estimulando reflexões  
e aprendizagens. 

2004 
-  Início da 1ª turma 

do programa 
Profides: Profissão 
Desenvolvimento, 
em São Paulo.

 2005 
-  Nascido de uma parceria com a Ashoka 

Empreendedores Sociais, o Programa 
Iniciativas Sociais e Desenvolvimento 
(PISD) buscou contribuir para o 
fortalecimento de movimentos e 
organizações, apoiando suas lideranças 
a desenvolverem ações mais profundas e 
efetivas na gestão social.

-  Início do programa “Criadores de 
Possibilidades”, com seminários em Bauru 
(SP), Santos (SP) e Nova Friburgo (RJ), 
com o propósito de fomentar espaços de 
reflexão e renovar as maneiras de construir 
capital social em municípios de pequeno 
e médio porte, assim contribuindo para o 
desenvolvimento local.
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2007
-  2ª edição do PISD - A 

arte de empreender 
e transformar. 

-  O consultor Rogério 
Silva assume a 
coordenação 
institucional (até 
2009).

2009
-  Começo da 4ª turma de Profides, 

em Recife.

-  Início do programa de formação 
Artistas do Invisível, com duração 
de três anos, em São Paulo.

2012
-  Começa 6ª turma 

de Profides, em São 
Paulo.

-  Início de seminários 
de aprendizagem 
em gestão dentro 
do programa 
“Empoderando 
pessoas e criando 
capacidades nas 
organizações da 
sociedade civil”, 
uma iniciativa da 
UNESCO e da TV 
Globo.

2008 
-  Da parceria entre o Instituto Fonte e 

a Fundação Itaú Social nasce o Projeto 
Avaliação, com o objetivo de realizar 
ações sistemáticas para o fortalecimento 
do campo da Avaliação de Programas 
Projetos Sociais no Brasil por meio de 
estudos e formações.

-  Início da 3ª turma de Profides, em São 
Paulo.

-  Realização de três eventos “Campo 
Social em Debate”, com os convidados 
Frei Betto, Oded Grajew e Ivan Valente, 
em parceria com o Núcleo de Estudos 
Avançados do Terceiro Setor (NEATS/
PUC-SP).

2010
-  Realização do 1º 

Encontro Nacional 
dos Profissionais em 
Desenvolvimento, em 
São Paulo.

-  Início da 5ª turma de 
Profides, em São Paulo. 

-  O consultor Arnaldo 
Motta assume 
a coordenação 
institucional em 2010.

2011
-  Início da Diretoria 

Colegiada, formada 
pelos consultores 
Antonio Luiz de Paula 
e Silva, Arnaldo Motta, 
Martina Rillo Otero 
e Tião Guerra (até 
dezembro de 2012).
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O movimento de nossos programas e projetos 
5
5.1  Profides: Profissão  

Desenvolvimento   
Profides é um programa de formação continuada, que procura ampliar o 
sentido, a qualidade e a relevância das ações de profissionais que atuam em 
ONGs, no setor público ou privado. É composto por um curso e atividades 
de extensão, num total de 256 horas, com o objetivo de criar um programa 
profundo e contínuo para apoiar o desenvolvimento de competências para 
leitura, compreensão e intervenção em processos de desenvolvimento social, 
por meio de:

•Facilitação do diálogo entre diferentes atores;

•Enfrentamento de momentos tensos e conflituosos;

•Intervenção criativa em situações de mudança;

•Fomento da aprendizagem de pessoas e organizações.

O programa realiza edições no Brasil desde 2004 e a VI edição, em São Paulo, 
encerrou-se em março de 2013.

Sínteses sobre o conceito de desenvolvimento, construídas pelos participantes 
da VI edição do Profides:

“Há fases na história da organização e também há fases na nossa própria vida. 
Estar dentro e fora das situações ajudou a perceber esses movimentos ... 
Desenvolvimento acontece sempre em um contexto. Quando as coisas estão 
insuportáveis provocam movimento, assim o desenvolvimento também nos 
pede flexibilidade, de ir e vir junto com os movimentos, à medida que ele vai 
se dando, que o contexto vai se transformando ... um muda e o outro muda 
também e o que era certo deixa de ser.”

“Existem indícios do que é desenvolvimento e é com isso que vamos lidar 
e não propriamente com desenvolvimento, pois nós não sabemos onde vai 
chegar no final. Não cabe a nós. Então se trata de criar espaços para as coisas 
acontecerem. É como se no desenvolvimento houvesse um momento de ‘vazio’, 
em que você se senta e observa.”

Nos anos de 2012 e 2013, profissionais de desenvolvimento do Mato Grosso 
têm estado em movimento para a formação de um grupo para a realização de 
uma edição do Profides no Centro Oeste. Já ocorreram dois seminários de três 
dias cada, além de três oficinas. A edição do Profides Centro Oeste conta com 
a parceria do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Mato Grosso 
(COSEMS), da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), através do Instituto 
Saúde Coletiva (ISC), assim como da organização local SOLARIUM.

Recife também se movimenta desde 2012 para formar um grupo local e a 
estratégia por lá tem sido a realização de “Oficinas sobre a Prática Social” com 
o objetivo de:

-  Abordar o caminho do Profissional de Desenvolvimento, exercitando o papel de 
participante e observador da sua própria prática profissional;

-  Praticar outras habilidades além do pensar e dos limites do intelecto para 
acessar capacidades intuitivas e criativas da realidade;
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-  Identificar novas formas de interação consigo, com seu trabalho e com  
a intervenção nesse ambiente para estimular processos mais conscientes  
e responsáveis.

A primeira edição da oficina aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro de 2012  
e a segunda está prevista para abril de 2013. 

encontro Nacional dos Profissionais de Desenvolvimento

Música criada pelos participantes de encontro e grupo do 
Artistas do Invisível

O I Encontro Nacional de Profissionais de Desenvolvimento aconteceu de 24 a 
26 de novembro de 2010, em São Paulo. Estiverem presentes aproximadamente 
40 pessoas, dentre participantes de todas as edições do Profides até então 
realizadas, do Artistas do Invisível e consultores do Instituto Fonte. A 
programação contou com oficinas sobre governança, meditação zazen, mundo 
do trabalho, política governamental e partidária e sustentabilidade. Também 
foram realizados grupos de discussão de casos, uma palestra sobre Goethe 
conduzida por Arley Andriolo (do Departamento de Psicologia Social e do 
Trabalho, IP-USP) e atividades artísticas, como música, dança e sarau.

...Olha lá que bom! 
O caminho não volta igual, adormecer 
vai ter luta again, vem despertar 
es va ziar - re em pezar…

Depoimento de participante

“A oficina foi uma experiência inspiradora, que abriu possibilidades de 
novos aprendizados, novas perspectivas de atuação tendo como foco o meu 
desenvolvimento como pessoa,  como profissional e como ser no coletivo. O 
conteúdo provocou reflexões sobre os aspectos invisíveis tão presentes em  
nossa forma de atuar. Pensar na dimensão do intangível ‘presente’  em nosso 
jeito de fazer é o mesmo que refletir sobre a integralidade e a complexidade 
das relações, dos fatos e das coisas em si. Fazemos parte de uma teia de 
relações e a causalidade está presente em tudo que fazemos. Atentar para isso 
pode ser uma chave, uma senha para acessar perguntas e respostas.

A metodologia ajudou a buscar novas formas de olhar para as coisas, novos 
jeitos de aprender, usando os fenômenos da natureza e as formas de vida como 
representações de processos sistêmicos. A metodologia me fez enxergar  que 
organizações também são espaços de coisas vivas e por isso são capazes de se 
transformarem.” 
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5.2  Artistas do Invisível   
Inspirado na abordagem do filósofo alemão Goethe, que busca adaptar nosso 
pensamento como um órgão de percepção da vida, o programa Artistas do 
Invisível teve sua primeira edição finalizada em 2011. Esta iniciativa foi 
uma colaboração entre Proteus Initiative e o Instituto Fonte, e teve como 
facilitador o consultor sul-africano Allan Kaplan e co-facilitadora Flora Lovato. 
Participaram 16 profissionais oriundos de várias partes do Brasil, como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília (DF) e Santa Catarina. 

Iniciado em 2009, o programa contou com seis encontros semestrais, com 
duração de sete dias cada. Os encontros possibilitaram aos participantes 
revisitarem suas crenças e práticas, fortalecendo a sensibilidade dos mesmos 
em estabelecer uma relação viva com o mundo. Foram desenvolvidas:

-  atividades de compreensão - sobre vida, sobre desenvolvimento, sobre 
processo, sobre polaridade, etc; 

-  práticas - de métodos, de exercícios, de meditações, de observação, de 
descrição;

-  engajamento, tradução e aplicação do método - em processos de 
autodesenvolvimento e na facilitação de processos alheios;

-  exercícios de escrita e a articulação - de forma a revelar aquilo que os 
insights podem intuir, aquilo que a imaginação pode testemunhar, aquilo que 
a inspiração pode encorajar.

Depoimentos dos participantes

“O programa continua sendo uma intensa jornada para alinhavar a prática 
profissional à vida pessoal de tal maneira que a costura, invisível, exiba a 
coerência das escolhas diárias que fazemos para nos tornarmos artistas no 
desenvolvimento de pessoas.”

“O programa foi uma experiência enriquecedora na medida em que 1.) ampliou 
minha capacidade de observar contextos sociais e diagnosticar situações sem 
prejulgamentos e 2.) reforçou minha crença na importância de trabalhar com 
o que emerge das situações sociais, incentivando o próprio grupo a buscar e 
construir soluções para suas necessidades ou dificuldades, ao invés de oferecer 
modelos prontos.”

“A formação ampliou e aprofundou a minha prática, pois me permitiu encontrar 
coerência entre experiências e percepções: a natureza passou a ser não só a 
fonte por meio da qual podemos reelaborar nossas relações com o mundo, mas 
sobretudo a matriz por meio da qual podemos vivificar nosso pensamento de 
forma a colocá-lo a serviço da evolução da vida.”

A partir da experiência exitosa da primeira edição, os organizadores 
decidiram aproveitar o ano de 2012 para mobilizar os interessados para 
participarem de um novo grupo de formação, que terá início em abril 
de 2013 e será facilitado por Allan Kaplan, com co-facilitação de Tião 
Guerra. 
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5.3  Projeto Avaliação  
O Projeto Avaliação nasceu em 2008, a partir das intenções do Instituto Fonte 
e da Fundação Itaú Social em realizar ações sistemáticas para o fortalecimento 
do campo da Avaliação de Programas Projetos Sociais no Brasil por meio de 
estudos e formações. A marca do Projeto é abordar o tema da avaliação a partir 
da troca entre sujeitos situados em diferentes lugares (ONGs, financiadores, 
avaliadores, etc) e do enfoque na prática. 

Além da Fundação Itaú Social, o Instituto Fonte conta com outros parceiros 
importantes nesta iniciativa: Instituto Paulo Montenegro, IBOPE Inteligência, 
Fundação Roberto Marinho e Editora Peirópolis estiveram conosco em ações e 
reflexões sobre avaliação.

Entre 2010 e 2012, realizamos oito “Diálogos”, encontros abertos e gratuitos 
que enfocam a troca entre profissionais da avaliação e gestores de iniciativas 
sociais. Foram sete em São Paulo e um no Rio de Janeiro, abordando temas 
inquietantes e atuais, como indicadores, integração de métodos, tomada de 
decisões a partir de avaliações, avaliação interna e externa, além de leituras 
sobre o campo profissional e abordagens presentes no Brasil. Os “Diálogos” têm 
permitido que gestores de iniciativas sociais, avaliadores e estudantes tomem 
contato com a avaliação e troquem suas vivências e conhecimentos. É um 
espaço de encontro já consolidado, que conta com a participação média de 90 
pessoas, algumas delas de forma sistemática.

Também realizamos uma pesquisa sobre abordagens presentes no campo da avaliação 
no Brasil, a partir de entrevistas com avaliadores. Tanto esta quanto a pesquisa 
sobre a visão e a prática de avaliação de ONGs foram apresentadas e discutidas 
em diversos seminários e congressos nacionais e internacionais. Participamos do 
seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, do seminário “Avaliação 
do Investimento Social Privado” e dos congressos da Sociedade Europeia de Avaliação 
(EES) e da Associação Americana de Avaliação (AEA). 

Tivemos a oportunidade, ainda, de publicar o livro contexto e prática da 
avaliação de iniciativas sociais no Brasil: temas atuais, em parceria com a 
Editora Peirópolis, com textos de autores brasileiros que trazem o olhar da 
prática – raridade no cenário atual da avaliação no Brasil. 

Vários estudos de casos de avaliação foram percorridos e estão sendo 
aprofundados por meio de sistematizações. Destaca-se a generosidade das 
organizações que abriram seus processos avaliativos: Cidade Escola Aprendiz, 
com o programa Aprendiz Comgás, Comunidade Educativa CEDAC e UNISOL. O 
estudo da prática como meio de produção de conhecimento é muito caro ao 
Instituto Fonte.

Temos dedicado esforço para disponibilizar as conversas e o conhecimento 
produzido no âmbito do Projeto Avaliação. Gravamos, transcrevemos e 
disponibilizamos os conteúdos dos “Diálogos”, os relatórios de pesquisas e 
outros materiais no site: www.institutofonte.org.br/projeto-avaliacao. Há 
avanços ainda a serem percorridos e convidamos os interessados a entrarem em 
contato conosco para conversas pertinentes ou impertinentes...

Historicamente, o Instituto Fonte vem realizando consultorias no campo da 
avaliação e também ações para contribuir para o desenvolvimento dessa 
prática. Acreditamos que a área de avaliação tem grande potencial de 
construção de diálogos dentro das iniciativas sociais, o que pode possibilitar que 
cada pessoa se aproprie daquilo que faz e do lugar onde está. É, enfim, uma 
prática que promove o desenvolvimento social. O Projeto Avaliação tem sido 
uma aposta apaixonada nessa crença.
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Publicações
6

Com o desejo genuíno de circular conhecimento para fomentar o campo social, 
contribuímos para o lançamento de cinco obras entre 2010 e 2012. 

Coleção “Caminhos para promover o desenvolvimento de Organizações da 
Sociedade Civil” (Instituto Fonte, 2012). 

Como mobilizar todo o potencial que existe em uma organização e superar 
eventuais crises de modo proativo? Como favorecer uma governança saudável? 
Com preparar um plano de mobilização de recursos? Como repensar a 
comunicação? A Coleção busca ajudar os envolvidos em iniciativas sociais a 
incorporarem resultados práticos e transformadores em suas organizações. 
O conjunto, composto por 50 folhetos, foi preparado para o projeto 
“Empoderando pessoas e criando capacidades nas organizações da sociedade 
civil”, uma parceria da UNESCO e da TV Globo, com financiamento da 
Petrobras.

A Coleção está disponível para download gratuito em  
www.institutofonte.org.br/node/1153

Guia Pés Descalços – Para trabalhar com organizações e mudança social 
(Instituto Fonte/Coletivo Pés Descalços, 2012). 

O Instituto Fonte foi responsável pela tradução e diagramação da versão 
em português do chamado Barefoot Guide, um guia prático, do tipo “faça 
você mesmo”, destinado a líderes e profissionais que querem ajudar suas 
organizações a funcionarem e a se desenvolverem de forma mais saudável, 
humana e efetiva. 

O conteúdo está disponível para download gratuito em  
www.institutofonte.org.br/node/178

contexto e prática da avaliação de iniciativas sociais no Brasil: temas atuais, 
organizado por Martina Rillo Otero (Instituto Fonte/Peirópolis, 2012).

A coletânea traz casos concretos sobre avaliação no Brasil, permitindo que 
o leitor reflita sobre a complexidade de questões que envolvem o tema, ao 
mesmo tempo que recebe dicas práticas para aplicar no dia a dia. Dentre os 
temas abordados estão: indicadores, causalidade, sistematização, avaliação 
interna e externa, desenvolvimento organizacional, aprendizagem e condução 
das avaliações. 

Formação de Juízo, de Lex Bos (Instituto Fonte/Antroposófica, 2010).

Transformar opiniões em juízos equilibrados e confiáveis a respeito de assuntos 
e pessoas é uma habilidade cada vez mais rara na sociedade moderna. A 
Formação Dinâmica de Juízo®, método lançado por Lex Bos em 1974, é 
um instrumento prático para conduzir indivíduos e grupos a elaborar juízos 
objetivos e concludentes, num processo que também contribui para a qualidade 
da interação entre as pessoas envolvidas. 

confiança, Doação, gratidão: Forças construtivas da vida social, de Lex Bos 
(Instituto Fonte/Antroposófica, 2010).

A essência de uma vida social plena de qualidades humanas, voltada para 
um desenvolvimento realmente saudável, pode ser traduzida por essas três 
palavras: confiança, doação e gratidão. O livro contribui para a compreensão  
e o aprimoramento de diversas áreas da interação entre seres humanos.
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O trabalho de consultoria
7

As principais ferramentas dos consultores do Instituto Fonte são suas habilidades 
sociais (escuta ativa e leitura de processos, por exemplo) e a capacidade de 
formular perguntas, de provocar encontros dialógicos, de criar confrontos e 
desconfortos necessários e de agir de forma a apoiar e encorajar os sujeitos a 
correrem riscos e criarem soluções originais para as situações em que vivem.

UNESCO e TV Globo - Capacitação e Gestão de ONGs
Equipe: Flora Lovato, Antonio Luiz de Paula e Silva (coordenadores), 
Alexandre Randi, Arnaldo Motta, Helena Rondon, Luciana Petean, Madelene 
Barboza, Mariangela de Paiva Oliveira, Marina Magalhães Carneiro de 
Oliveira, Tião Guerra, Ana Biglione e Lafayette Duarte. 

Desde 2012, o Instituto Fonte contribui para o projeto “Empoderando pessoas 
e criando capacidades nas organizações da sociedade civil”, uma iniciativa da 
UNESCO e da TV Globo. Até junho de 2013 serão realizados 12 seminários de 
cinco dias de duração para capacitar líderes e gestores de ONGs em diversos 
temas, como  desenvolvimento organizacional, processos de mudança, 
aprendizagem, sustentabilidade, diagnóstico institucional, planejamento 
estratégico e elaboração de projetos, dentre outros. Nessa primeira edição 
do projeto, o público-alvo foi composto por 160 organizações atendidas pelo 
programa Criança Esperança, 40 ONGs que não foram selecionadas para receber 
apoio financeiro do programa, e outras 40 que são apoiadas pelo programa 
Petrobras Desenvolvimento & Cidadania. 

“Queremos potencializar os resultados e os impactos positivos gerados pelos 
projetos desenvolvidos por essas ONGs e também apoiar aquelas cujos projetos 
não foram selecionados, por meio da oferta de formações continuadas em 
temas que envolvem desde a elaboração de projetos à prestação de contas. 
Assim estamos contribuindo para a construção e implantação de um modelo 
de organização e gestão participativo, transparente, democrático e capaz de 
produzir resultados que assegurem os direitos de crianças, adolescentes e 
jovens brasileiros, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade”,  afirma 
Marlova Jovchelovitch Noleto, coordenadora do Setor de Ciências Humanas e 
Sociais da UNESCO no Brasil.

 

Ao apresentar experiências 
vivenciadas entre 2010 e 
2012, queremos mostrar mais 
concretamente a nossa atuação 
no mundo das consultorias de 
processos em desenvolvimento.  
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Fundação Telefônica/Vivo – Apoio a Programa  
Equipe: Flora Lovato (coordenadora), Alexandre Randi, Luciana Petean e 
Madelene Barboza.

No período de 2010 a 2012, o Instituto Fonte continuou apoiando o Programa 
Promenino, da Fundação Telefônica/Vivo, que busca contribuir para a garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes e combater a exploração do trabalho 
infantil. 

Com uma equipe de quatro consultores, o IF acompanhou o processo de 
fortalecimento socioinstitucional de 24 organizações do Estado de São Paulo. 
A partir de planos de desenvolvimento construídos com cada organização, 
abordando questões e demandas por elas identificadas, o IF elaborou e realizou 
intervenções individualizadas, além de seminários coletivos, que abordaram 
temas como governança, aprimoramento da prática pedagógica, articulação da 
rede local, relação com a comunidade, dentre outros. 

Em 2012 aconteceu o encerramento do apoio da Fundação Telefônica, iniciado 
em 2007, que culminou com a última aplicação e leitura dos indicadores 
baseados no Modelo Trevo1, além da produção de um texto crítico reflexivo 
escrito pelas organizações, com base em seus próprios processos durante o ciclo 
de apoio.

Associação Cristã de Moços de São Paulo – Avaliação de 
projetos sociais
Equipe: Martina Rillo Otero e Carolina Miranda. 

O “Projeto A Força da Cor” desenvolve ações de resgate da cultura popular 
brasileira, com enfoque nas manifestações de matrizes africanas, a fim 
de trabalhar as relações de pertencimento e origem das crianças e jovens 
atendidos. A iniciativa articula e norteia, de forma transversal, praticamente 
todas as atividades e projetos desenvolvidos com as crianças, jovens, famílias 
e comunidade do Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) Leide das 
Neves, uma das unidades da Associação Cristã de Moços de São Paulo (ACM). 

Em 2012, o IF facilitou um processo de avaliação do projeto, que visava 
identificar os resultados alcançados com os diversos públicos e gerar 
uma reflexão que contribuisse ao projeto chegar a um novo patamar de 
desenvolvimento. O processo teve início com uma oficina para resgatar a 
memória dos participantes e reconstruir a trajetória de “A Força da Cor”, a 
fim de compreender os movimentos e refletir sobre questões relevantes do 
Projeto. 

De forma geral, a avaliação se caracterizou por uma abordagem participativa, 
e a realização de uma investigação por meio de métodos mistos, que uniu 
estratégias qualitativas e quantitativas. A equipe do CDC participou tanto 
na sua formulação (perguntas de avaliação, seleção de fontes, elaboração 
dos instrumentos) quanto na coleta das informações e na construção de 
conclusões e recomendações. 

“Queria destacar a importância de um olhar externo na caminhada da 
avaliação, que em algum momento do projeto, se quisermos ‘ir a fundo’, 
precisaremos deste olhar. Outra coisa foi o aprendizado com a avaliação 
participativa. Esta metodologia ampliou e fortaleceu o sentimento de 
pertencimento ao projeto”, afirma Nelci Abilel, coordenadora do CDC Leide 
das Neves.

1  Para saber mais consulte www.institutofonte.org.br/node/1090.
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WWF-Brasil - Avaliação de programas e projetos sociais de 
de conservação do meio ambiente
Equipe: Marina Magalhães Carneiro de Oliveira, Martina Rillo Otero e 
Lafayette Parreira Duarte.

O Instituto Fonte realizou a avaliação dos impactos gerados e resultados 
alcançados no projeto “Iniciativa Água e Clima no Brasil” (IAC), uma parceria 
estabelecida em 2007 entre o WWF-Brasil (World Wide Fund for Nature) e o 
HSBC. A visão do projeto IAC é reduzir os impactos das mudanças climáticas 
sobre a água, pessoas e meios de subsistência por meio da promoção de ações 
nas cidades-alvo e das bacias hidrográficas no Brasil. 

O trabalho iniciou-se com a construção de uma matriz avaliativa, juntamente 
com o núcleo responsável pelo IAC. Foram entrevistados 40 atores relevantes, 
foi realizada a análise de documentos e uma visita a campo, na Reserva do 
Cabaçal, Estado do Mato Grosso, para estudo aprofundado de um dos projetos 
demonstrativos.

O processo avaliativo envolveu, ainda, duas oficinas de ação-aprendizagem 
para a validação e reflexão dos aprendizados e a elaboração de recomendações 
para ações futuras. O Instituto Fonte contribuiu também com a articulação 
institucional necessária ao processo de gestão das mudanças propostas. 

Instituto BRF: Desenvolvimento Local 
Equipe: Antonio Luiz de Paula e Silva. 

Era 2007 e era hora de estruturar o investimento social da BRF, pois a 
sustentabilidade passava a ser uma de suas prioridades estratégicas. 
Naquele momento, investia-se cerca de R$1,5 milhão em projetos definidos 
isoladamente em cada uma das dezenas de unidades no País. Já existia um 
Instituto Corporativo, mas que não tinha como foco o investimento social da 
companhia. Criou-se uma área de investimento social no Instituto existente e 
foi contratada uma coordenadora para estruturar e implementar a estratégia 
de investimento social da companhia. Quando ela chegou, não havia nem 
orçamento para o Instituto administrar, mas esperava-se mudanças perceptíveis 
– e logo. Estava posto o desafio.

Em 2013, começa o sétimo ano de trabalho e o cenário é diferente. Por meio 
de programas específicos, a empresa, que dobrou de tamanho, investe mais de 
R$ 6 milhões em projetos voltados ao desenvolvimento local nos municípios que 
ajudam a empresa a ser uma das maiores empresas de alimentos do mundo. 
Existe, hoje, um Instituto exclusivo para coordenar a gestão do investimento 
social da companhia, bem como uma visão e estratégia clara que são derivadas 
do histórico de contribuição da companhia para essas localidades, mas também 
traz um olhar para frente. O investimento é tanto financeiro, como em 
capacitação e aprendizagem. Também existe uma plataforma de voluntariado 
corporativo com mais de 4.000 voluntários inscritos. O investimento social se 
caracteriza atualmente por ser participativo e estratégico. 

O Instituto Fonte teve o privilégio de participar desta jornada, apoiando o 
Instituto e a empresa BRF, facilitando a aprendizagem e o planejamento em 
diversos níveis. Fazendo perguntas, ouvindo com muita atenção, zelando pela 
qualidade do diálogo, fazendo provocações, confrontando e trazendo diferentes 
referenciais, esteve em contato com diversas realidades e trabalhou para 
promover o desenvolvimento local começando por aqueles que diretamente 
pediam a sua ajuda.
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Companhia Siderúrgica UBU (CSU) - Desenvolvimento Local 
Equipe: Rogerio Magon (coordenador), Arnaldo Motta, Mariangela de Paiva 
Oliveira e Tião Guerra. 

Na esteira do crescimento econômico brasileiro, o Estado do Espírito Santo 
vem recebendo inúmeros empreendimentos nos setores portuário, siderúrgico 
e de petróleo. Nos anos de 2011 e 2012, o Instituto Fonte concebeu e realizou 
um programa de fortalecimento de lideranças sociais numa parceria entre o 
Ministério Público Estadual e a Companhia Siderúrgica Ubu (CSU). O programa 
fez parte de um processo de diálogo da empresa com líderes dos cinco 
municípios do sul do Espírito Santo (Anchieta, Guarapari, Piúma, Iconha e 
Alfredo Chaves) que terão interferências, direta ou indiretamente, com a 
instalação de uma usina siderúrgica na região. O empreendimento ainda está 
em fase de licenciamento socioambiental.

Os consultores do Instituto Fonte trabalharam com um grupo de 90 
representantes de associações de moradores, associações profissionais, 
conselheiros municipais e ONGs. O objetivo do programa foi potencializar a 
atuação dessas lideranças, ampliando sua compreensão sobre o contexto atual, 
apoiando o aprimoramento da sua leitura sobre cenários futuros e criando 
melhores condições para o grupo realizar ações nas comunidades e promover 
uma articulação regional entre os municípios. A intervenção foi desenhada a 
partir de encontros coletivos apoiados no tripé do desenvolvimento individual, 
de habilidades sociais e de competências de gestão, de forma a apoiar a 
transformação dos atuais líderes em interlocutores capazes de dialogar com o 
conjunto de atores envolvidos no processo de licenciamento. 

Instituto Geração- Apoio a programa e desenvolvimento 
organizacional 
Equipe: Marina Magalhães Carneiro de Oliveira e Lafayette Parreira Duarte.

Entre 2006 e 2011, o Instituto Fonte auxiliou a equipe de facilitadoras do 
Instituto Geração na condução do Programa Nova Geração (PNG), que convida 
jovens de 25 a 40 anos a reverem e aprimorarem a sua prática com base no 
compromisso com a transformação social do País. O trabalho do IF foi apoiar a 
equipe de facilitadoras em sua própria aprendizagem e no desenho do PNG, no 
planejamento, implementação e avaliação dos encontros de formação.

Com a mudança da liderança do Instituto Geração, em 2012, o IF contribuiu 
para o fortalecimento da equipe gestora, por meio de reuniões de ação-
aprendizagem, envolvendo aspectos institucionais e programáticos.

Desde 2007, o Instituto Geração busca incentivar e apoiar a nova geração da 
elite econômica a atuar na redução de desigualdades e no desenvolvimento 
social brasileiro. 

Associação Nosso Lar - Desenvolvimento Organizacional
Equipe: Madelene Barboza.

O Instituto Fonte apoiou a Associação Filantrópica Nosso Lar no planejamento, 
coordenação e facilitação de um Seminário de Medidas Socioeducativas. 
O evento aconteceu em agosto de 2012, destinado aos profissionais de 11 
municípios da região de Assis, no interior de São Paulo. A construção do 
seminário foi realizada em seis meses de reflexão e aprendizagem, envolvendo 
toda a equipe da associação e representantes da diretoria. Como eles próprios 
definiram: “O seminário é o resultado de um processo da equipe da Associação 
Filantrópica Nosso Lar que procurou ser coerente aos princípios e a prática que 
vem utilizando, partindo da premissa que o sujeito é quem melhor conhece 
a situação onde atua e por isso deve ser encorajado para compreender seus 
processos para nela intervir. Portanto este Seminário se caracterizará pelas 
trocas de experiências, diálogos sobre as práticas e reflexões sobre processos 
de Medida Socioeducativa.” A Nosso Lar é uma das organizações apoiadas pela 
Fundação Telefônica e oferece atendimento à população infanto-juvenil com 
deficiência e necessidades especiais, adolescentes e famílias. 
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Joana Ribeiro Mortari – Coaching 
Equipe: Antonio Luiz de Paula e Silva.

Desde 2011, Joana faz coaching com um profissional do Instituto Fonte e relata 
como está sendo a experiência: 

“O final do planejamento estratégico da Associação Acorde, fundada por meus 
pais, me deixou completamente órfã. Formada em Direito, de repente me vi 
responsável por processos e metas de gestão e senti que precisava de ajuda 
para exercer aquele papel, ao qual me propus, da melhor maneira possível. 
Foi assim, depois de refletir sobre algumas opções, que decidi pelo coaching. 
O processo tem sido extremamente rico. Os encontros mensais com Antonio 
Luiz me trouxeram, ao longo do ano, clareza e tranquilidade em relação ao 
meu papel na organização e na família. Além disso, têm me ajudado a analisar 
situações pontuais e decidir sobre elas.”

O coaching no Instituto Fonte parte das perguntas que a pessoa traz e se orienta 
por aquilo que ela quer realizar no mundo e desenvolver em si. Podendo ou não 
ter uma duração predefinida, com uma regularidade acordada entre os seus 
participantes, consiste em encontros com uma ou duas horas de duração, onde 
se explora os fatos do dia a dia e os pressupostos subjacentes aos pensamentos, 
sentimentos e ações de cada pessoa. O profissional do Instituto Fonte atua, 
portanto, ajudando o seu cliente a distinguir o que foi ou pode ser mais efetivo 
em cada situação, a entender melhor suas motivações e a encontrar caminhos 
para fazer maior diferença no contexto em que atua.

Projeto Biomar - Planejamento estratégico
Equipe: Arnaldo Motta (coordenador) e Lafayette Duarte.

O Instituto Fonte facilitou o processo de planejamento estratégico do Projeto  
Biomar, envolvendo cinco organizações que atuam com meio ambiente marinho: 
Instituto Baleia Jubarte, Fundação Mamíferos Aquáticos, Centro Golfinho Rotador, 
Fundação Pró-Tamar e Coalizão Internacional pela Vida Silvestre (IWC/Brasil). 
O objetivo do Biomar é intensificar a articulação entre projetos exemplares de 
preservação da biodiversidade marinha que recebem apoio financeiro da Petrobras. 
Com o apoio do IF, entre outubro de 2009 e setembro de 2010, foram realizados 
dois encontros; sendo o primeiro para construção de uma base para que as cinco 
organizações pudessem estabelecer metas comuns, respeitando a realidade de cada 
uma. No segundo encontro foram trabalhadas as condições para o estabelecimento 
da identidade do Projeto Biomar. Ao final do processo foi elaborado um documento 
com ações estratégicas para os três anos seguintes. Sendo o Biomar um grupo aberto, 
ao longo desse período sua composição passou por algumas modificações, mantendo, 
entretanto, as orientações estratégicas acordadas neste processo de planejamento.

Projeto Carnívoros do Iguaçu - Planejamento estratégico
Equipe: Rogerio Magon.

Pesquisadores, ambientalistas e governantes do Brasil e Argentina vem trabalhando 
de forma colaborativa para encontrar soluções que garantam a sobrevivência 
da onça-pintada, espécie ameaçada de extinção. Em setembro de 2011, o 
Instituto Fonte facilitou um encontro de planejamento estratégico que reuniu 17 
representantes de instituições de pesquisa de ambos os países, sob coordenação do 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP).

Um painel identificando as principais ameaças, cenários futuros e tendências em 
relação à onça-pintada foi a base para o encontro. Surgiram muitas reflexões e 
interesses distintos: Era um projeto de conservação da onça-pintada ou de toda 
a biodiversidade? Era um projeto de pesquisa ou uma parceria? O que pretendia 
gerar no longo prazo? Os argentinos chegaram buscando o aprimoramento 
científico e profissional na linha da pesquisa. Já os brasileiros reconheceram o 
valor da pesquisa, mas pensavam em como utilizar os resultados do projeto para 
influenciar políticas públicas para ampliação das áreas protegidas. Realidades 
e momentos econômicos diferentes. Divergências dessa natureza puderam vir 
para o centro das discussões e o planejamento pode ser feito de forma madura 
e consistente.
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Cada consultoria de processos é uma oportunidade para estreitarmos o vínculo com 
os nossos clientes e ajudá-los em sua atuação no mundo. As demandas costumam 
chegar por meio de nossos consultores, busca no site, e-mail institucional ou telefone 
do escritório. Seja qual for a origem, consideramos que a escuta ativa da demanda 
inicial já fortalece o vínculo e nos permite entender os detalhes, conflitos e desafios 
enfrentados pelas organizações e indivíduos, a fim de desenhar, em conjunto, uma 
proposta cuidadosa. 

Qual é a melhor forma de cuidar desses relacionamentos, aliás, costuma ser uma 
reflexão e prática constante de nossa equipe. Semanalmente temos uma Reunião de 
Alocação para analisar os processos que entraram e distribuí-los aos consultores com 
perfil mais adequado para cada tipo de trabalho. 

Muitas foram as reflexões do Núcleo de Alocação em 2012: Como lidar com a 
complexidade de apresentar propostas que exigem etapas bem delineadas sendo que 
o nosso trabalho é participativo e construído a partir do novo que emerge em cada 
situação? Como lidar com a pressão do tempo para responder extensos editais? Como 
não deixar o procedimento de alocação automático, buscando uma aprendizagem 
viva das relações, tanto do ponto de vista das necessidades dos clientes quanto do 
momento de cada consultor? Como continuamos aprendendo juntos?   

Olhando o movimento da série histórica de três anos, verificamos 
que estamos recebendo mais demandas por processos de 

consultoria. Entre 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2012, o Instituto Fonte 
recebeu 163 solicitações de processos, um aumento de 16% em comparação ao ano 
anterior e 24% em relação a 2010.

Quanto o Instituto Fonte tem sido procurado?

Na distribuição deste total ao longo do ano, verificamos que não existe um 
padrão de entrada do número de demandas, embora tradicionalmente os 
meses de janeiro e dezembro costumam ser menos ativos. Em janeiro de 2010, 
entretanto, houve aumento considerável do número de demandas de processos. 
O mesmo aconteceu em dezembro de 2012.

8.1  Retrato das demandas 
de consultoria

Ano 2010 2011 2012

Total de demandas 132 141 163
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Quem tem procurado o Instituto Fonte? 

Na série histórica entre 2010 e 2012, ocorreu um aumento gradual de 
solicitações oriundas de pessoas físicas, que nos pedem apoio para montar 
ONGs, facilitar encontros e, principalmente, coaching. Em 2010, não havia 
sido registrada nenhuma demanda por parte deste tipo de cliente; em 2011, o 
montante foi de 6%; em 2012, totalizou 9%. 
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Quais foram as principais demandas?
Os clientes solicitaram apoio do Instituto Fonte em três principais áreas em 
2012: formação (25% do total das demandas), avaliação (17%) e planejamento 
estratégico (13%). 

As organizações do Terceiro Setor continuaram sendo o principal tipo de cliente 
que procura o Instituto Fonte, totalizando 30%, em 2012. Ao somarmos as 
parcelas que competem às empresas (18%), fundações corporativas (13%) e 
associações empresariais (2%), teremos como resultado 33%, ou seja, o setor 
privado amplia cada vez mais sua representação como nosso cliente. Isso pode 
ser reflexo da estruturação das áreas de sustentabilidade nas companhias e 
fortalecimento dos papeis dos institutos e fundações vinculados às empresas, 
verificados principalmente nos últimos anos. Tal como as ONGS, esses 
profissionais também sentem necessidade de capacitação em gestão, formação, 
desenvolvimento de habilidades sociais, dentre outras demandas.

2010 2011 2012

Formação 13% 18% 25%

Avaliação 19% 13% 17%

Planejamento 20% 13% 13%

Desenvolvimento organizacional 16% 12% 11%

Facilitação 8% 15% 10%

Coaching 1% 7% 8%

Aula 7% 7% 1%

Sistematização 1% 1% 2%

Outros (representação institucional, 
entrevista, apoio voluntário a projetos) 16% 13% 13%
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Em 2010, o Instituto Fonte definiu uma série de mudanças na sua gestão com 
a finalidade de ser mais leve do ponto de vista administrativo e equilibrado 
financeiramente. Iniciou-se, assim, uma reorganização das funções da equipe de 
apoio e os custos fixos foram ajustados às finanças institucionais. Além disso, a 
contribuição institucional dos projetos de consultoria e programas foi revista. 
Como consequência, o IF reverteu os resultados financeiros, gerando um saldo 
positivo de R$ 96 mil.

O Instituto Fonte continuou em seu processo de mudança administrativa em 
2011. Um novo modelo de gestão foi implantado, substituindo a função do 
coordenador executivo remunerado por  uma diretora voluntária composta 
por quatro associados titulares. Ainda em 2011, implementaram-se outras três 
mudanças importantes: a possibilidade dos contratos de consultoria serem 
administrados diretamente pelos consultores; adoção de uma contribuição fixa 
mensal  dos associados  e a eliminação da contribuição institucional por projeto 
de consultoria ou programa, criando-se uma taxa administrativa para projetos de 
consultoria ou programas que requeressem  apoio institucional. Reafirmando os 
objetivos traçados pela gestão, tais medidas geraram recursos fixos mensais que 
proporcionaram à instituição uma vida financeira mais equilibrada. Com isso, em 
2011 o Instituto Fonte voltou a apresentar um resultado financeiro positivo, desta 
vez em R$ 26 mil.

O ano de 2012 foi de consolidação da estratégia adotada em 2010. Houve um 
redesenho em alguns processos administrativos e financeiros, mantendo-se a premissa 
de uma organização leve em sua estrutura de apoio, ao mesmo tempo em que a 
meta da saúde financeira permaneceu no foco da gestão institucional. O resultado 
orçamentário foi positivo novamente, fechando o ano com saldo de R$ 107 mil.

8.2  Dados financeiros

2010 2011 2012

RECEITAS

Consultoria de projetos R$ 941.888 R$ 860.752 R$ 1.093.118

Programas R$ 315.730 R$ 73.124 R$ 137.288

Taxa administrativa (Projetos/Programas) R$ 389.093 R$ 144.390 R$ 147.238

Contribuição institucional (Associados titulares e membros) R$ 0 R$ 123.533 R$ 142.962

Reembolsos (impostos e logística) R$ 200.174 R$ 122.752 R$ 114.264

Doações R$ 26.432 R$ 33.483 R$ 67.303

Inscrições nos programas de formação R$ 131.227 R$ 58.659 R$ 88.678

Livraria (inclui direitos autoriais) R$ 30.080* R$ 4.430 R$ 2.974

Receita financeira R$ 27.231 R$ 45.572 R$ 39.705

Total R$ 2.061.855 R$ 1.466.695 R$ 1.833.530

DESPESAS

Materias de trabalho R$ 23.129 R$ 5.087 R$ 6.955

Prestação de serviços R$ 68.185 R$ 61.596 R$ 149.560

Remuneração de equipe fixa R$ 262.906 R$ 118.780 R$ 140.784

Infraestrutura R$ 48.129 R$ 40.457 R$ 46.204

Impostos R$ 137.644 R$ 81.112 R$ 84.528

Despesas bancárias R$ 1.721 R$ 3.799 R$ 4.518

Logística R$ 176.521 R$ 113.027 R$ 166.604

Comunicação e tecnologia R$ 10.367 R$ 10.711 R$ 15.237

Móveis e equipamentos R$ 0 R$ 189 R$ 800

Remuneração de consultores R$ 1.232.721 R$ 1.005.203 R$ 1.106.834

Cursos R$ 4.522 R$ 0 R$ 4.332

Total R$ 1.965.845 R$ 1.439.961 R$ 1.726.356

RESULTADO R$ 96.010 R$ 26.734 R$ 107.174

*A Livraria foi desativada em 2010.
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Apoiadores
EES - European Evaluation Society
Fundação Itaú Social
Fundação Telefônica/Vivo
Instituto C&A
Instituto de Saúde Coletiva/NDS –  UFMT
Pedro Pereira
Petrobras
Regina Pereira
Xinha D’Orey Espírito Santo

Parceiros
Ação Empresarial pela Cidadania
Ashoka
Associação de Pedagogia Social de Base  
 Antroposófica no Brasil
Centro Paulus
Colégio Brasilis
D3
Editora Antroposófica
Editora Peirópolis
GIFE
IBOPE
Instituto Paulo Montenegro
Instituto Pro Bono
Instituto de Psicologia/USP - Laboratório de Estudos 
 em Psicologia da Arte
Interage
Liga Solidária
Livraria Cultura
ONG Brasil
Proteus Initiative
Solarium
TEDx USP
The Barefoot Guide Collective
The Hub-SP
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