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APRESENTAÇÃO
Relatórios são momentos importantes de reflexão sobre a própria prática. É nesse momento
do processo que é possível se dar conta do que
foi feito e também ter contato com observações
não apontadas, com possibilidades não aplicadas, com dificuldades não ultrapassadas, com
sucessos não comemorados.
O relatório, de certa forma, traz em si o conjunto
da obra e representa um momento de entender o
que, para que e de que forma foi feito.
Ao longo dos anos de existência do Instituto Fonte, procuramos que o Relatório de Gestão viesse
recheado com reflexões capazes de estimular
novos aprendizados e novas práticas para nós
e para o mundo. Nesse documento, que fala do
percurso trilhado durante 2015-2016, procuramos produzir um material que, mais uma vez,
pudesse se constituir como uma oportunidade
de aprendizagem para nós e para aqueles que o
lerão, além de retratar o que vivenciamos como
organização e como facilitadores de processos.
Diferente dos outros anos, valorizamos aqui
uma produção colaborativa que incluiu a todos os associados: nossas cabeças, corações
e mãos. Não definimos previamente um tema
central e nem escolhemos autores específicos.
Procuramos pensar uma estrutura capaz de contemplar as diferentes dimensões da ação do
Instituto Fonte: a consultoria, as formações, as
publicações e ainda as reflexões que fizeram
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parte do universo dos consultores associados
e que, assim, também fazem parte do universo
institucional.
Para nós, o importante é que esses relatos expressem, com a maior clareza possível, desafios
com os quais estamos lidando e que queremos
compartilhar, que façam sentido para profissionais de desenvolvimento e que representem um
importante material de aprendizagem e reflexão
para todas/os as/os amigas/os, parceiras/os,
clientes, organizações que fazem parte desse
lindo universo de ação e desenvolvimento social.
E que sejamos todas/os e sempre mais:
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte

de
de
de
de
de
de
de
de

Reflexão
Aprendizagem
Formação
Conhecimento
Parcerias
Inovação
Realização
Desenvolvimento Social

Agradecemos! Boa leitura!
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A GESTÃO EM TEMPOS DE CRISE
Mariangela Paiva

colaboração Alexandre Randi e Tião Guerra
Na Assembleia Geral que elegeu a Diretoria Colegiada do Instituto Fonte para o período 20152016, os associados deixaram claras as linhas
de atuação que queriam implementar. Entre elas
estavam:
• a manutenção dos Programas,
• da atividade de consultoria,
• e de uma situação financeira saudável.
Também queriam novidades:
• implementar um novo Programa de Formação
de Consultores,
• melhorar a comunicação interna,
• tornar a comunicação externa mais assertiva,
além de abrir o Instituto para novos associados
e parceiros;
• e buscar atuar como instituição investidora.
Tudo isso, ‘sem perder o rigor!’ nos nossos acordos internos de relacionamento e no cuidado
constante com a qualidade do nosso trabalho.
Algumas
dessas
deliberações
conseguimos
realizar neste período. Outras não.
Nessa Diretoria estivemos: Flora Lovato (que permaneceu até meados de 2016), Alexandre Randi,
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Tião Guerra e eu, Mariangela Paiva. Fizemos uma
leitura desses ‘pedidos’ do grupo de associados,
consideramos nossas próprias expectativas e
possibilidades, e fomos escolhendo caminhos a
seguir. Felizmente, o planejamento sempre deixa
de fora infinitas possibilidades que só o caminho
vai revelando. Surgiram alternativas, adesões e
confirmações de estarmos na direção correta mas também percalços, discordâncias e medos.
Durante nossa gestão começaram a se formar
pesadas nuvens no horizonte. O tempo foi se
fechando, anunciando uma tempestade daquelas
intensas, que provocam insegurança e exigem
energia para nos protegermos e nos mantermos
vivos.
Quando ela finalmente chegou, estabeleceu muita desorientação: mal dava para enxergar e entender a paisagem direito. Fomos atravessando
o campo, buscando manter o rumo, procurando
não cair em buracos, não escorregar. Chegou
uma hora em que foi preciso juntar todos e nos
sentarmos na chuva mesmo para conversar sobre o que cada um estava vendo.
Escrevo este documento ainda no meio dessa tempestade. A sensação de perigo perdura:
a cada dia se despeja um mundo de absurdos
sobre nós. Infelizmente, já enxergamos muita
destruição no campo e sabemos que há muito
por vir. No entanto, já conseguimos criar um entendimento sobre o que está em processo.
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Conseguimos compartilhar novas decisões e fazer novos acordos. E isso nos devolve a confiança necessária para seguir em frente.

O modelo de gestão
Queremos contar ao nosso público alguns aspectos interessantes nesse percurso. Possa esse
testemunho animar outras associações a continuar tentando!
Como organização associativa voltada para o desenvolvimento social, o Instituto Fonte tem sido,
ao longo de sua existência, um verdadeiro laboratório de modelos e práticas de gestão. Passamos por várias experiências:
•
já tivemos, no passado, uma Diretoria
formada por dois associados, encarregada por
definir e direcionar as atividades institucionais;
•
também já experimentamos ter um dos
associados remunerado para atuar como Diretor;
•
finalmente chegamos à definição da Diretoria como atividade voluntária, a ser exercida
por um grupo de quatro associados eleitos bienalmente pela Assembleia Geral – forma que
prevaleceu até a gestão 2015-2016.
Esta escolha tem sido sempre feita por
consentimento – e não por consenso, nem por
maioria, num processo que adapta o procedimento sociocrático ‘clássico’ de eleição.

9
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Já há algum tempo buscamos uma forma participativa de gestão e de tomada de decisões,
envolvendo os associados na lida tanto de aspectos operacionais, quanto da definição de diretrizes e estratégias da instituição. Na gestão
anterior, de 2013/14, já tínhamos criado dois
Núcleos: o de Consultoria (NC) e o de Iniciativas
de Formação (NIF). Nesta gestão de 2015/16,
como estratégia para aprofundar a participação
dos associados, definimos quatro Núcleos que
abarcam as atividades fim e também a área
meio: aos dois já existentes, acrescentamos o
Núcleo de Administração e Finanças (NAF) e o
Núcleo de Comunicação, Relacionamento e Editorial (NUCRE).
Estes Núcleos, cuja atuação foi se tornando cada
vez mais importante, são liderados por um dos
Diretores que, junto com grupos de associados, têm funcionado como instâncias gestoras,
responsabilizando-se pela definição de políticas,
pela tomada de decisões, pela implementação
e pelo acompanhamento das atividades no seu
campo de atuação. Neste período, eles passaram
a contar com orçamento próprio e, partindo do
entendimento de que todos estes campos oferecem oportunidades de aprendizagens importantes em relação ao trabalho que o Instituto
realiza no mundo, passaram também a se responsabilizar pela facilitação de uma das reuniões de
aprendizagem realizadas durante o ano.
A vivência desse modelo de gestão nos trouxe a
percepção da Diretoria como o lugar de onde se
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observa o todo e que orienta os rumos da instituição, valendo-se para isso de ampla consulta aos
grupos de associados atuantes nos Núcleos, que
são, assim, chamados a se engajar na dinâmica
institucional. Nessa concepção, cabe à Diretoria
facilitar o desenvolvimento da instituição, que,
no entanto, é também res-ponsabilidade de cada
um dos associados, seus protagonistas.
Evidentemente, os Núcleos apresentaram performances diferentes entre si.
Durante 2015, o NC assumiu o papel de apoiar
os consultores a se desenvolverem como profissionais e a lidarem com as questões que enfrentavam nos processos a que estavam vinculados.
Para isso, assumiu um calendário de reuniões
que, além daquelas voltadas para a gestão interna e para os processos de alocação de demandas, privilegiou tanto conversas individuais com
os associados quanto reuniões coletivas sobre
temas específicos do nosso trabalho de consultoria (planejamento, avaliação, desenvolvimento
local, coaching). Em 2016, entretanto, teve mais
dificuldade em prosseguir com esta linha de atuação, de forma regular, em função da saída de
um dos seus membros e de dificuldades dos associados com o agendamento de reuniões. Dedicou-se, assim, mais efetivamente, à alocação de
processos, que, como sempre, pediu uma disponibilidade cotidiana dos seus membros.
O NIF teve altos e baixos, também em decorrência da saída/entrada de membros. Dedicou-se a
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clarear o entendimento sobre o que é uma iniciativa/programa Fonte e a definir políticas que
orientam o surgimento e o apoio institucional às
várias iniciativas. Acompanhou o desenvolvimento das edições em curso dos programas Profides,
Artistas do Invisível e do seminário O Ser Político, e aprovou e delegou a uma equipe o processo
de sistematização do Profides, nosso principal
programa, que completa 10 anos.
O NAF surgiu nesta gestão, com o duplo papel de
cuidar do processo administrativo e financeiro
(acompanhar a execução do orçamento, cuidar
da sede, da contabilidade, etc.) e desenvolver
um pensamento mais estratégico, considerando
diferentes formatos financeiros e organizacionais para o Instituto e promovendo o investimento dos recursos existentes nos fundos próprios.
Ele liderou o processo de mudança da sede do
Instituto e, a partir da metade de 2015, quando
os indicadores financeiros começaram a não corresponder ao planejado, o NAF se dedicou a elaborar e a gerir um plano de redução de despesas.
O NUCRE, que também surgiu nesta gestão, encarregou-se inicialmente da edição do Relatório
2013/14. Cuidou dos aspectos administrativos
da área de comunicação, tendo lhe sido exigida uma intensa atuação na gestão de pessoas.
Mesmo assim, o NUCRE se dedicou a cuidar
da mudança do programa de comunicação interna, que exigiu a transferência de todo o
acervo eletrônico de uma base para outra e tam-
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bém o treinamento dos associados, além de ter
articulado todo o processo de renovação do
site institucional, o que incluiu um estudo de
branding e a definição da nova identidade visual
do IF, que ora estamos apresentando. Com todas
estas atividades, os aspectos relativos ao relacionamento institucional e à edição de materiais
ficaram, neste período, em segundo plano.
A sustentação da estratégia dos Núcleos como
base para uma gestão participativa esbarrou em
duas coisas: na disponibilização de tempo dos
associados para atividades institucionais voluntárias e na nossa própria aprendizagem tanto
sobre a delegação de responsabilidades quanto
sobre a autonomia, demandando a construção
de mais clareza sobre quais questões precisavam de fato vir para a Diretoria.

A aprendizagem
A aprendizagem é entendida, no Instituto Fonte, como o dar-se conta de nossa ação no mundo. Ela é, assim, ‘ambiental’, é o substrato no
qual navegamos em nossas ações institucionais e ocorre em todos os momentos de nossa
atuação. Ela é a condição para a sustentação
de nossa existência e para o cumprimento de
nossa missão. Representa o destino para o qual
todos rumamos quando oferecemos formações,
quando prestamos consultorias, quando publicamos e quando atuamos na gestão institucional.
A aprendizagem perpassa nossa atuação em todos os núcleos e, nesse sentido, NIF, NC, NAF
e NUCRE nada mais são que escolas de gestão
13
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institucional às quais todos os associados devem
se vincular para nos formar na prática de fazer
existir o corpo do Instituto Fonte.
Realizamos três reuniões de aprendizagem anuais (de dois dias cada), além de duas reuniões
institucionais (de três dias cada). Todas se
constituem como encontros de compartilhamento e aprendizagem sobre a nossa prática. As
datas são inegociáveis para os associados, pois
sabemos que a qualidade do nosso trabalho e
do Instituto Fonte como um todo depende da
quantidade e da qualidade da presença de cada
um nesses encontros.
A aprendizagem se tece no Instituto Fonte com
três linhas orientadoras:
• a nossa prática de educadores, de consultores
e de publicadores, realizando nossas atividades
fim;
• a nossa prática de gestores institucionais;
• a nossa prática de construir e compartilhar
aprendizagem em grupo.

14

Percebemos que avançamos no aprofundamento da aprendizagem e no estudo de novas metodologias por meio dessas reuniões, que foram
coordenadas pelos diferentes Núcleos. Nelas
trabalhamos os princípios que adotamos na consultoria de processos e nos programas do Instituto; buscamos aprimorar a qualidade da nossa
escrita, tivemos oportunidade de conhecer a
metodologia de branding e pudemos conhecer a
abordagem antroposófica sobre dinheiro, o que
nos ajudou a entender melhor como estávamos
entrando na crise econômica de 2016.

O novo corpo de associados
Há algum tempo vínhamos falando da necessidade em aprofundar o processo de abertura do
Instituto para a entrada de novos membros. Já
tínhamos, inclusive, recebido algumas novas
pessoas como associadas do IF. Mas a pressão
por esta abertura continuava: pessoas que tinham participado dos nossos Programas e que já
tinham experiência de trabalho com facilitação
de processos sociais manifestavam o desejo de
estar dentro do IF para atuar e para aprofundar
sua aprendizagem.
Como já no final de 2014 estava se formando
entre os associados o entendimento de que as
pessoas poderiam se vincular ao IF para aprender, para tomar iniciativas conjuntas, para trabalhar e para se responsabilizar pela Instituição,

15

Relatório de Gestão 2015 - 2016

no início de 2016 selecionamos os nomes de 11
pessoas que foram convidadas a compor o quadro de associados. Iniciamos então um processo
de acolhimento, procurando criar oportunidades
para facilitar a imersão delas na nossa cultura
organizacional e também para reconhecer melhor suas habilidades e inseri-las pouco a pouco
nas equipes dos Programas e, sempre que possível, dos processos de consultoria.
Mas, por mais que tenhamos tido cuidado nesse
processo, a convivência entre as diferentes formas de engajamento que foram se revelando no
decorrer do tempo e as expectativas que nutríamos foram se tornando insustentáveis. Sentimos
necessidade, então, de rever os critérios de associação do Instituto Fonte e definimos um novo
entendimento, no qual passamos a considerar
que associados são aqueles:
• Que trabalham prioritariamente em nome do
Instituto Fonte,
• Que assumem o compromisso de participar
de todas as reuniões institucionais e de aprendizagem,
• Que se vinculam efetivamente ao trabalho dos
Núcleos de Gestão,
• E que assumem e honram os acordos financeiros, de relacionamento e de comunicação estabelecidos pela instituição.
As pessoas que não se enquadravam nestas condições deixaram de compor o corpo de associados e foram convidadas a integrar um grupo de
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apoiadores do IF, como indivíduos que se dispõem
a contribuir para o desenvolvimento das ações
que a instituição promove, seja como doador,
como membros da rede de consultores ou como
parceiros em iniciativas comuns. Essa diferenciação devolveu intimidade aos consultores nos
espaços de aprendizagem, pois reuniu e diferenciou pessoas com distintos focos profissionais,
fortalecendo os espaços de compartilhamento
de nossas práticas.
No percurso de 2016 tivemos, além disso, algumas ‘baixas’ importantes no corpo de associados do Instituto. Consultores que estiveram
vinculados desde a fundação do IF, com um papel significativo como lideranças – seja por sua
capacidade profissional, de empreender e organizar diferentes iniciativas e trabalhos, seja
por nos questionar em nossas incoerências desligaram-se para seguir por novos caminhos.
Assim é que nos despedimos de Antonio Luiz,
de Marina Magalhães e de Lafayette Duarte. O
nosso grupo de trabalho foi, dessa forma, profundamente mexido e absorver o impacto dessas
saídas exigiu parte importante de nossas energias. Ao mesmo tempo, entretanto, essas saídas
criaram espaços que nos colocaram mais intensamente num movimento de rever, repensar e
refazer a organização.
Chegamos ao final dessa gestão com um grupo
de pessoas profundamente motivadas pela
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aprendizagem, pelo trabalho em prol do desenvolvimento social e dispostas a se engajarem na
vida institucional.

A situação financeira
Desde o início de 2015, começamos a nos dar
conta de que o país estava entrando numa grande
crise econômica, que se transformou num verdadeiro tsunami quando se juntou a uma crise
político-institucional sem precedentes, culminando com o golpe do impeachment na presidência da República, em 2016 – que iniciou um processo de desmonte das poucas mas importantes
conquistas sociais que o país tinha conseguido
alcançar.
Como não poderia deixar de ser, isso trouxe implicações também para a nossa vida institucional, e de muitas maneiras. Conforme a atividade
econômica foi se retraindo, fomos percebendo
uma baixa progressiva na entrada de demandas
por novos processos de consultoria, tanto de
novos clientes como de clientes antigos, tanto
por parte de fundações e institutos empresariais,
quanto de ONGS e pequenas organizações. O valor/hora-consultoria médio nos processos aprovados também foi mostrando uma tendência de
baixa, situação que se refletiu numa diminuição
da receita, gerando, inclusive, uma inadimplência
crescente dos associados no pagamento de suas
contribuições institucionais.
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Isso nos levou, obviamente, a questionar aspectos de nossa qualificação profissional, da
adequação das nossas formas de intervenção,
da adequação do nosso trabalho em relação ao
que o país precisa, das respostas que estamos
dando ao mundo, investigando o que isso poderia dizer de nós mesmos e da nossa atuação.
Ficamos confusos, atordoados, abatidos e desmobilizados. Pior que isso, conforme o quadro
político-econômico nacional foi se agravando,
nossas respostas foram se tornando mais lentas,
nossos corações se enchendo de perguntas e incertezas.

Como os sinais de alerta se multiplicavam, a Diretoria se viu pressionada a tomar pé da situação e a buscar saídas, apresentando
propostas para lidar com as dificuldades. O primeiro esforço foi,
logo no início de 2016, fazer uma análise acurada da situação
financeira da instituição, procurando criar mais consciência
financeira sobre os processos institucionais.
Contratamos então uma assessoria financeira que fez um estudo e nos mostrou, entre
outras coisas, que estávamos entrando na crise
com uma condição até bastante confortável, já
que, graças às contribuições dos associados, dos
clientes e de algumas parcerias, o Instituto tinha
conseguido acumular um fundo considerável ao
longo de sua existência, suficiente para garantir
alguma sobrevivência. No entanto, era preciso
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pensar no longo prazo: se a crise se estendesse
por muito tempo, se se mantivesse a tendência
de diminuição de trabalho, como isso impactaria
o nosso ‘modelo de financiamento’? Como impactaria nossa vida institucional e nossas vidas
pessoais?
Entendemos que havia uma necessidade de
‘aterrar e essencializar’, isto é, repensar nossa
forma e nossos acordos, usando nossos recursos
com bastante parcimônia. E decidimos: diminuir
as despesas, redefinir a política de reembolso e,
ao mesmo tempo, procurar formas de aumentar as receitas; redefinir os Fundos existentes,
disponibilizando parte deles para a manutenção
institucional e parte para bancar projetos que
mobilizassem equipes de associados e que permitissem que o IF oferecesse atividades a preços
possíveis para os nossos clientes. Além disso,
decidimos aprofundar a autonomia dos Núcleos,
definindo um valor teto para gastos e investimentos que poderiam ser utilizados sem autorização da Diretoria; decidimos também baixar a
porcentagem da Taxa Administrativa de todos os
processos, bem como baixar os valores da Contribuição Institucional dos associados para facilitar a sua saída da condição de inadimplência, que
deveria ser negociada caso a caso. No entanto, o
ânimo do grupo de associados continuava baixo
e as medidas tomadas não chegaram a viabilizar
uma mudança no quadro.
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No início de agosto de 2016 a Diretoria tomou, então,
duas decisões importantes:
•
Mudar nossa sede para o Impact Hub, considerando ser um local que, além de nos proporcionar o espaço físico necessário para nosso funcionamento interno e para oferecermos oficinas
e seminários ao nosso público com maior facilidade, também tinha o potencial de nos inserir
num ambiente em que estaríamos mais em contato com outras organizações atuantes no campo social.
•
E iniciar um processo de planejamento
participativo que deveria se estender até o final
do ano, com o objetivo de tratar ‘nossas feridas’
e assim também nos preparar melhor para enfrentar a complexidade da crise.
A primeira reunião desse processo de planejamento ocorreu em 19 de agosto de 2016 e
teve o apoio de Hermanus Meyerink (do IMO –
Instituto para o Desenvolvimento Humano e Organizacional). Este encontro nos permitiu iniciar
um processo no qual se clareasse a ‘pergunta
1
de Parsifal ’ : “qual é a dor do Instituto Fonte?” Formamos grupos para identificar fatos que
revelassem as questões existentes, fizemos
leituras sobre o seu significado, o que abriu espaço para que chegássemos às perguntas de desenvolvimento colocadas e para dar feedbacks
para a Diretoria, que elaborou, então, um documento chamado ‘Repactuando nosso Propósito’,
publicado no início de outubro do mesmo ano.
Considerando a exiguidade do tempo de gestão

restante e a vontade de não ‘invadir’ o espaço das
reuniões de aprendizagem e institucionais, a Diretoria
decidiu implementar o processo de planejamento em
reuniões abertas aos associados.
A primeira ocorreu em 21 de outubro e recuperou os
conteúdos do documento citado. Procuramos criar
uma imagem comum de futuro. Neste momento, concordamos com a necessidade de fazer a ‘reclassificação’ do grupo entre associados e apoiadores com
base nos critérios propostos pela Diretoria, com a mudança de sede e com a ideia de fazer, na reunião de
dezembro, um ‘plano de chegada ao HUB’ que incluía
a oferta de oficinas mensais. A Diretoria expressou
seu constrangimento por não saber como lidar com a
situação e, de forma geral, mas o grupo de associados
apreciou o ambiente de intimidade e confiança criado.
Um novo encontro nesse processo ocorreu nos dias
17 e 18 de novembro. No 1º dia, depois de ouvir cada
um dos associados presentes sobre os trabalhos feitos durante o ano, confirmamos o movimento decrescente nas receitas individuais. Ficou mais claro então
como tudo o que aconteceu durante o ano - a crise
geral do país, as dificuldades pessoais, a saída de pessoas do Instituto - criou desânimo e desorientação.
Já percebíamos também um movimento corajoso de
olhar para essas manifestações de frente, buscando
alternativas de renovação.
A questão então colocada era: como reverter este
quadro e retomar um movimento saudável na instituição? Percebemos que o que podia ajudar era ver
o que tínhamos nas mãos: ‘É um momento crítico,
mas entramos nele com uma situação interessante:

1 Parsifal: personagem do ciclo arturiano, o mais jovem dos
Cavaleiros da Távola Redonda.
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temos um patrimônio financeiro, uma equipe de consultores afinados quanto à abordagem institucional,
novos associados com vontade de se dedicar a este
campo, três Programas em andamento, novas iniciativas sendo preparadas e oferecidas.
Os associados formularam suas sugestões, base para
o projeto Fonte para o biênio 2017-18. Em dezembro, na assembleia anual, estávamos mais prontos
para fechar as discussões e para eleger a nova Diretoria. Duas perguntas orientaram o processo nesse
momento:
• Qual é o projeto de organização que queremos
para os próximos anos?
• Como vamos sustentar esse projeto?
Depois de ouvir as avaliações e as recomendações
dos Núcleos e da Diretoria, aprovamos o plano de
trabalho para o próximo biênio. Não conseguimos,
entretanto, eleger a nova Diretoria, o que exigiu que
o processo de definição do novo grupo gestor se estendesse até fevereiro/17.
Nos perguntamos se essa impossibilidade em definir
nos revelava a existência de uma insegurança quanto
à complexidade da situação que o Instituto e o país
enfrentam - que vem abalando nossos compromissos
mútuos, nossas crenças, nossa capacidade de análise,
nossa prontidão para dar respostas eficientes – e
que tem nos trazido um impactante e sincero não
saber, pleno, entretanto, da consciência do que foi
possível construir e do compromisso de continuar
nosso trabalho em prol do desenvolvimento social.
O novo Colegiado Diretor formou-se em 15/02/17,
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quando os associados se realocaram nos Núcleos, a
partir de sua identificação com as tarefas que cabem a cada um e, neste âmbito, foram escolhidos
representantes para a sua composição. Este ciclo
reafirma a importância que vem sendo dada aos processos participativos e ao entendimento de que a
Diretoria é uma instância que representa o conjunto
das atividades realizadas.

O que eu aprendi com tudo isso? Será que me tornei uma
gestora melhor do que fui antes?
Certamente, pude exercitar muitas habilidades que
fazem parte do rol, digamos, daquilo que um gestor
precisa desenvolver em si. Procurei, conscientemente, exercitar a leitura de processos vivos, a escuta ativa das vozes que chegaram a mim, procurei
cultivar em mim a postura de disposição ao diálogo
interessado, acolhendo o que me chegava, procurando sentir o seu significado; procurei agir com prontidão, sem preguiça, ponderando tão profundamente
quanto consegui as consequências que ele poderia
provocar; procurei calar, falando só o que me parecia ter significado; procurei oferecer meus talentos
para facilitar as coisas no grupo; procurei fazer as
perguntas que abrissem o entendimento das coisas.
Mas no fim e ao cabo, entendi que tudo o que a gente faz precisa ter um esteio na confiança. Confiança
de que a instituição está viva, de que quem chegou
a ela são as pessoas certas. De que cada um faz e
vai fazer o seu melhor e que a cada momento vamos
decidir o melhor possível. Confiança de que estamos
e queremos continuar aprendendo e que isso é o que
vale: ter coragem para aprender. 
24

Escolhemos compor este tópico do relatório com alguns casos emblemáticos, representativos e capazes de garantir reflexões e aprendizagens, buscando contemplar diferentes
aspectos das consultorias: áreas de ação, públicos, parcerias construídas, percurso trilhado.
Eles incluem uma experiência em avaliação na Associação Acorde e UNAS - União de Núcleos,
Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, realizada em parceria com o Instituto C&A;
uma experiência de ação direta com adolescentes de Recife-PE que se denominou ‘Escola da Juventude’; o percurso de uma consultoria em uma escola Waldorf em Minas Gerais e seu desafio de
aprimorar uma gestão integradora e participativa; e a parceria que já dura cerca de quatro anos com a SP Leituras, onde se tem aprimorado a cultura de
avaliação da organização.

CASOS DE CONSU LTO R I A

Avaliação em desenvolvimento
institucional: começo, meio ou
fim?
Arnaldo Motta
Entre 2015 e 2016 o Instituto Fonte desenvolveu o projeto ‘Avaliação em desenvolvimento institucional: começo, meio ou fim?’, com
apoio do IC&A e com o foco em desenvolvimento
institucional. Os objetivos eram:
• Aprimorar a atividade de formação web do
Instituto Fonte.
• Oferecer formação à distância para o aprofundamento de bases conceituais e práticas para
a efetivação de processos avaliativos para um
grupo de 100 organizações.
• Apoiar a construção e aplicação de processo
avaliativo de três organizações, direcionados
para suas demandas específicas.
• Estruturar e acompanhar o processo de desenvolvimento institucional, orientado pelos resultados da avaliação de uma organização.
• Possibilitar a reflexão e aprendizagem sobre
questões evidenciadas durante o processo, além
da troca de saberes e práticas avaliativas entre
as três organizações e outros interessados.
• Aprimorar as habilidades/capacidades de consultores juniores em intervenções para desenvolvimento institucional.
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Para tal, efetivou um conjunto de ações que se
estenderam por dois anos, apresentando resultados em dois âmbitos: um relacionado com organizações e profissionais de iniciativas sociais
atendidos pelo Instituto Fonte, e outro com o
fortalecimento da sua própria equipe em avaliação.
Em relação aos atendidos pelo IF, houve:
• Um público de 100 profissionais do campo social que recebeu formação à distância em avaliação, e
• Duas organizações de base comunitária que
desenvolveram processos avaliativos, ao mesmo
tempo em que seus profissionais fortaleceram
suas habilidades em avaliação.
Os ganhos que tais profissionais tiveram se deram durante a vivência de um percurso integral
de avaliação, começando pela formulação de
perguntas avaliativas e indicadores, passando
pela formatação do processo de coleta de informações e interpretação de dados e finalizando
com a reflexão sobre os achados, em meio a profundos diálogos que cada grupo empreendeu durante esse percurso. Membros da equipe de uma
das organizações beneficiadas contaram que:

“Fomos a campo e escolhemos fazer entrevistas para a coleta
de dados. E começamos a fazer descobertas no meio do caminho. Para a organização, foi difícil conciliar o processo de uma
avaliação participativa e formativa com o dia a dia das equipes.
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O resultado final não estava muito distante da percepção que
tínhamos, mas agora estava embasado. A organização começou a
tomar decisões com base em fatos. Houve um ganho também para
a gestão, pois tínhamos dificuldade de registro. Sistematizar a
informação já é um grande ganho e isso está sendo um processo
mais contínuo, do dia a dia” .
O Instituto Fonte, além de estar no lugar de provocador das organizações com quem trabalhou,
passou também pelo seu fortalecimento, vivenciando internamente o que propôs para seus clientes. Neste sentido, aprimorou sua formação à
distância em avaliação e formou integrantes de
sua própria equipe na área da avaliação, fortalecendo-se institucionalmente para responder a
demandas deste tipo com mais qualidade e prontidão.
Ao final, compartilhou seus aprendizados com a
comunidade em geral, ao promover um evento
aberto ao público com o título ‘Questões sobre avaliação’, no qual participaram profissionais e organizações interessadas no campo da
avaliação e desenvolvimento institucional.
Por fim, vale mencionar a relação de parceria que
se estabeleceu com o financiador, IC&A, um aspecto importante para que tais resultados pudessem se concretizar. Esse projeto acabou por
se estender para além do período previsto inicialmente, o que pode acontecer porque estava
inserido em uma das linhas de financiamento do
IC&A que tem foco em desenvolvimento institu-
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cional. E pensar em desenvolvimento institucional implica em acompanhar o ritmo e a realidade
das organizações com as quais se trabalha. Fiel
a esse propósito, o acompanhamento do IC&A
seguiu de perto o transcorrer do projeto e soube
flexibilizar seus prazos para garantir resultados
mais consistentes para as organizações beneficiadas.
Fizeram parte da equipe do projeto Arnaldo
Motta e Martina Otero, como coordenadores, e
Emília Bretan, Marcus Goes e Pilar Cunha.

“Eu vejo o Instituto Fonte como a organização que talvez consiga atuar com a avaliação, desenvolvendo a percepção crítica
das pessoas e das instituições sobre sua prática, pois ela parte
de uma visão diferenciada com relação ao indivíduo. O que quero
dizer é que o indivíduo capaz de observar a si e a sua prática
no mundo pode contribuir no desenvolvimento de organizações
igualmente capazes de observarem a si próprias, assim como sua
prática no mundo”.
depoimento de participante do evento Questões sobre avaliação
Instituto Fonte 2017
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Quem sabe faz a hora?
Escola de Juventude
Helena Rondon

colaboração Saritta Falcão Brito

“Fenômeno aberto em interação construtiva e
destrutiva constante com o universo sociocultural
em que está inserido,
em permanente relação de amor e ódio,
continuidade e ruptura
e muitos outros paradoxos”
Antônio Carlos Gomes da Costa sobre o Ser Jovem.
Com o refrão “Vem vamos embora que esperar
não é saber, quem sabe faz a hora não espera
acontecer”, Geraldo Vandré entrou para história
do movimento estudantil, em 1968. Lembro que
foi a primeira a música que aprendi no violão e
que eu precisava saber apenas dois acordes para
tocá-la. Parece que naquele tempo a juventude
realmente só tinha duas possibilidades, a saber:
os que lutavam pelo fim da ditadura e os que não
lutavam.

nambuco. No projeto da Escola da Juventude
percebemos que são necessárias muitas notas
para tocar uma nova canção com os jovens.
Mergulhar no universo da juventude de baixa
renda, em municípios da Região Metropolitana
do Recife, no Nordeste do Brasil foi uma aproximação valiosa da vida que pulsa nos selfies dos
smartphones, nos gestos individualistas, na presença da sensualidade, no medo de se expressar,
na dificuldade de ver o horizonte. Acessar nossa
capacidade de auxiliar na formação e, também,
a frustração de não conseguir os resultados esperados em alguns momentos também foi algo
novo para nós, mais familiarizadas em processos
de formação de adultos.
O convite para participar de uma formação não
técnica e sim de um espaço de reflexão sobre sua
história de vida (módulo 1), sobre as dinâmicas
do seu território (módulo 2) e, principalmente,
para sonhar e planejar o seu futuro (módulo 3),

Quase 50 anos depois eu, Helena Rondon, Flora
Lovato e Daiane Rafael (profissional da rede ampliada do Instituto Fonte), com o apoio do Instituto Alcoa e a parceria da Itamaracá Transportes
e do Centro Mariapólis, acompanhamos, durante
seis meses, mais de 40 jovens dos municípios de
Igarassu, Itapssuma, Araçoiaba e Goiana - Per-
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foi a grande inovação desse projeto. É que para
alguns jovens que vivem a dupla jornada de estudos e de trabalho, aceitando qualquer ocupação
que ajude no orçamento de casa, a capacidade
de explorar sua vocação, sonhos e possibilidades
de qualificar seu comportamento para atuar no
mundo do trabalho, quase não existem. Quando
não é isso, a falta de opções para construir o
futuro acaba abrindo um atalho sedutor para o
mercado das drogas, que traz respostas imediatas para as necessidades de dar um sentido para
vida, seja pela via do consumo ou pela do comércio.

A Escola da Juventude nos aproximou do ambiente de fragilidade vivenciado por esses jovens, seja na dimensão da escola, da comunidade, da cidade. Mostrou-nos a emergência de
espaços de confiança para que possam aprender sobre suas
histórias de vida e com as histórias de outros jovens. Aprender
a partir da construção da cartografia social do seu território,
descobrir aquilo que já estava ali na sua frente e nunca havia
sido enxergado, e a ampliar seus horizontes, mesmo quando
esses parecem não existir. Aprender e vivenciar as dificuldades
e desafios do fazer coletivamente.
33
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A compreensão de que esse era um espaço para
conhecer mais sobre si e seu entorno possibilitou a quebra gradual do silêncio, do medo de
acessar sua própria história e da apatia chocante
do nosso primeiro contato. A construção de uma
identidade coletiva foi se revelando nos discursos, no surgimento de lideranças legítimas e nas
temáticas comuns em relação à família, religião,
política e sexualidade.
O saber a que o poeta se referiu na sua música
nos desafiou a construir com eles um aprendizado sobre o que é ser jovem e a acessar um
conhecimento que não está no trabalho, na escola, na família e sim nas relações entre todos
esses espaços de formação para vida. A experiência com a Escola da Juventude nos mostrou que as histórias podem ser ressignificadas
e que os adultos do futuro precisam de escuta
ativa no presente para que possam fazer a hora
e não esperar acontecer.

Instituto Fonte 2017
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O desafio do envolvimento
Escola Paineira

35

Tião Guerra

do mesmo, a todos que estão dentro do barco? Cada um com seu mandato, com sua tarefa.
Nenhum passageiro com aquele sentimento de
‘paguei a passagem, que remem os contratados
para tanto’, mas que cada passageiro fosse também tripulante.

O cenário desse processo impressiona: uma escola que pratica a abordagem pedagógica chamada
Waldorf, que tem como cerne institucional não
um proprietário mas uma estrutura associativa,
uma associação plural e complexa, formada por
várias comissões voluntárias de pais, docentes
e simpatizantes do movimento. Toda essa estrutura mantém uma relação íntima e de suporte ao corpo pedagógico. Nesse caso, uma bela
história de 31 anos tem sido escrita pela escola,
hoje com alunos do maternal ao 9º ano do ensino
fundamental; um corpo docente amplo e famílias
das mais diversas composições envolvidas.

Fomos chamados para um processo de um ano,
para atuar basicamente numa delicada transformação, no sentido de pertencer e se responsabilizar por aquela comunidade educativa e de uma
radical mudança de comportamento entre mães,
pais, docentes e demais apoiadores. Participação, ser parte de, corresponsabilizar-se, compreender o que se passa e doar de si para o todo.
Além disso, e junto com isso, iríamos construir
um plano de ação para os próximos dez anos da
escola, com prioridades variando de curtíssimo
ao longo prazo e com equipes de pais e docentes
responsáveis por cada conjunto de ações.

Do convite ao Instituto Fonte emerge uma imagem: havia um barco de tamanho médio, com
uma quantidade boa de pessoas dentro. Nos últimos dez anos o barco cresceu e o número de
pessoas cresceu muito mais rápido. A comunicação da proa e da popa estava comprometida
e assim, por vezes, os remadores do meio do
barco descompassavam a remada. Outra questão
decorrente desse crescimento era saber das
grandes direções para onde estava indo o barco:
Do que é preciso cuidar nos próximos dez anos?
E no mês que vem? Como engajar, na navegação

Ao iniciarmos o processo, no final de 2015, escolhemos esse pensamento de Rudolf Steiner,
iniciador do movimento de Escolas Waldorf, em
seu livro ‘A questão pedagógica como questão
social’, para inspirar todo o processo:
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“Como teremos (os adultos) que nos comportar diante das crianças, se quisermos educá-las de maneira que, quando forem adultas, possam crescer, no mais amplo sentido, para dentro dos âmbitos social (fraterno), democrático (igualitário) e liberal (livre)?”
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Esse pensamento tem como ponto de partida
a premissa de que educar crianças é uma ação
exemplar, ou seja, que o que motiva o que fazemos e o que fazemos afinal, é isso o que educa
a criança.

2. Desenvolvimento e fortalecimento de renovadas dinâmicas individuais e sociais entre todos, pela revisão e implementação de
protocolos/procedimentos internos mais saudáveis que os atuais e

Os primeiros dois meses (de dez) foram dedicados a muitas conversas com pessoas e grupos de
pessoas. Na mesma época, foi formado um coletivo coordenador e animador do processo. Foram
cinco pessoas, entre pais, docentes e membros
da associação mantenedora. Esse grupo cumpriu
um papel fundamental, apoiando na logística dos
inúmeros eventos; espelhando situações delicadas e influenciando a tomada de decisões sobre
o desenho de todos os encontros, assim como
sobre a redefinição de rumos do processo e mediação de situações mais delicadas ocorridas no
caminho. Esse grupo foi fundamental para suportar o caráter participativo e, portanto, inclusivo do processo. Também as várias conversas
praticadas com todos os interessados cumpriram
papel insubstituível na definição dos temas das
oficinas noturnas, assim como na natureza das
grandes áreas de diagnóstico institucional e dos
futuros campos de planejamento. Todas essas
conversas poliram os seguintes propósitos para
o processo:

3. Construção de um projeto de escola para os próximos dez anos,
assim como suas etapas de implementação e revisão ao longo
desse tempo.

1. Formação/fortalecimento de um grupo de pessoas comprometidas, em diferentes níveis e graus, com a reflexão, diagnóstico,
planejamento e implementação de ações no todo da escola;
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Esses propósitos por sua vez, desejaram responder à imagem formada no início do processo,
de um barco que cresceu. Assim, iluminados pelo
propósito tríplice, partimos para um percurso
delineado também por três ações principais:
I. várias Escutas e Mediações individuais e para os grupos constituintes da escola durante todo o tempo da
consultoria;
II. cinco Seminários Gerais de dois dias, e
III. cinco Oficinas Noturnas, ambos para todos os membros da comunidade escolar.
Essas três estratégias são intimamente relacionadas:

• enquanto nas Oficinas Noturnas trabalhávamos
com o desenvolvimento de habilidades sociais,
como a escuta ao outro e o lidar com tensões e
dissensos, a gestão participativa e os mandatos
sociocráticos, etc.,
• nos Seminários Gerais, essas habilidades
foram aplicadas a um amplo e participativo diagnóstico dos diversos setores/órgãos da
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escola; uma profunda investigação das causas
das situações concluídas como indesejadas, e
à construção de um plano de ação, tanto para
tratar desses pontos preocupantes quanto para
avançar rumo à situação desejada.
Ao final de um ano, um plano foi construído e
ao redor dessa construção os três propósitos
foram sendo tratados. Formou-se um colegiado
de comissões para cuidar das primeiras ações do
plano de ação e, seis meses depois do encerramento da consultoria, aconteceu um encontro de
avaliação e aprendizagem com o grupo animador
e coordenador, além do colegiado coordenador
do plano de ação. A quadra de esportes (um
dos primeiros passos do plano) foi construída e
coberta.

Quais seriam alguns dos aspectos fundamentais da prática do
Instituto Fonte e que se fazem presentes nesse caso?
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Podemos destacar:
• O envolvimento dos interessados no desenho do processo;
• a relação direta entre o desenvolvimento das habilidades
sociais, o comprometimento dos indivíduos e o desenvolvimento
dos processos institucionais/coletivos;
• o monitoramento e a avaliação constantes como condição de
um processo sustentado pela aprendizagem que flui de todas
atividades;
• a ressignificação da relação entre produto - o documento Plano
de Ação - e processo - o planejamento participativo;
• e finalmente, uma abordagem de trabalho que gera
• um legado metodológico-conceitual nos indivíduos e equipes
contratantes.
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Quando a leitura e a avaliação
se encontram – SP Leituras
Projeto
Martina Rillo Otero
O Instituto Fonte acompanha e apoia o processo
de avaliação da SP Leituras desde 2012. A organização atua no campo cultural, promovendo
ações de estímulo à leitura em equipamentos.
Possui um contrato com a Secretaria de Estado
da Cultura para a gestão da Biblioteca de São
Paulo e da Biblioteca Villa Lobos, do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São
Paulo) e vários outros projetos, como o Viagem
Literária, o Praler (Prazeres da Leitura), a publicação do “Notas de Bibliotecas”, a doação de
acervo, entre outros.
No início dos trabalhos, o Instituto Fonte realizou avaliações externas pontuais, enfocando
a identificação da satisfação dos públicos com
relação aos serviços prestados, assim como dos
resultados produzidos pelas ações nas diversas
comunidades alcançadas.
Ao longo dos anos a avaliação tem avançado para
o aprofundamento do olhar sobre os resultados
e impactos da atuação da SP Leituras. Isso tem
sido possível porque os instrumentos e rotinas
de coleta que respondem ao foco da avaliação

foram construídos e são revisitados a cada ano,
sendo que, progressivamente, as equipes também têm incorporado as rotinas da avaliação em
suas atividades.

A implementação e a avaliação não funcionam como atividades paralelas, mas como atividades articuladas. Por exemplo, os dados de
presença já alimentam indicadores de taxa de adesão nas capacitações do SisEB, ou ainda, ao final da atividade da programação
cultural já se faz circular um questionário de satisfação e a tabulação já é feita pela equipe, que analisa e lida com os dados de
forma independente.
Com as questões essenciais sendo atendidas na
rotina da organização, estudos específicos voltados para aprofundamentos temáticos que estão mobilizando as equipes podem ser elaborados e conduzidos pelo Instituto Fonte. Um bom
exemplo é um estudo mais profundo sobre o
BebeLê, agora chamado Lê no Ninho, programa
que enfoca a leitura como atividade de conexão
entre bebês e seus responsáveis e entre esses
e a leitura. Outro processo é um levantamento
mais aprofundado com pessoas que moram nas
redondezas das bibliotecas, mas não as frequentam. Outra experiência é a comparação de informações sobre o perfil e hábitos de leitura dos
frequentadores das bibliotecas e a população
brasileira no geral, a partir do estudo “Retratos
da Leitura no Brasil”. 2
2 É possível acessar o estudo em: http://prolivro.org.br/home/atuacao/25projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil-48
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Também tem sido possível para equipe do Instituto Fonte aprofundar sua formação na prática,
o que tem nos levado também a buscas conceituais em questões relacionadas com avaliação no
campo cultural: aproximamo-nos da Unidade de
Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Estado da Cultura, do SESC, fizemos cursos nesse
tema e logo devemos organizar um Diálogo amplo sobre indicadores culturais.

A avaliação na área da cultura sob uma perspectiva do desenvolvimento social foi o título do curso ministrado pela consultora Martina Rillo Otero e o Grupo Contrafilé, entre os dias 13 e
20 de fevereiro, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC-SP. A
formação refletiu sobre a avaliação, uma prática cada vez mais
difundida socialmente, sob uma perspectiva ao mesmo tempo
construtiva e crítica e relacionada à temática cultural
Relações de longo prazo como a que viemos
construindo com a SP Leituras permitem profundidade ao lidar com questões cada vez mais
complexas e ao atuar com as equipes de maneira
mais abrangente... Nessas relações vemos o desenvolvimento acontecendo na nossa equipe e

43

Relatório de Gestão 2015 - 2016

nas equipes do cliente de uma forma muito consistente e corajosa. Consultorias como essa representam oportunidades de geração de conhecimento no campo da avaliação e das parcerias.

Fortalecendo a Resiliência aos
Desastres: a construção de
frentes de ação
Tião Guerra
As ações propostas pelo projeto Fortalecendo
a Resiliência aos Desastres na Região Serrana do Rio de Janeiro já foram implantadas em
dez escolas municipais de Petrópolis. Financiado pela Fundação C&A Internacional, coordenado pela Save the Children e implementado
pelo Instituto Fonte, o projeto tem o objetivo
de estimular redes comunitárias de redução de
risco e desastres (RRD), com capacitação e estreitamento da cooperação entre escolas municipais e Núcleos Comunitários de Defesa Civil
(NUDECs).
Entre as medidas previstas estão a formação de
um Comitê de Segurança Escolar com brigadas
específicas em cada escola e a a construção dos
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“Essa ação é muito importante para as escolas, alunos e para a
toda a cidade. As crianças aprendem e repassam as informações
sobre prevenção de riscos para as famílias e comunidade, ou seja,
é um trabalho que tem continuidade.”
Anderson Juliano, Secretário Municipal de Educação de Petrópolis.
Mapas de Risco e de Planos de Ação em RRD,
tanto nas escolas como na comunidade, por meio
dos NUDECs. A meta é integrar as ações das
diferentes instâncias de ação (escolas, NUDECs)
com a realização cooperativa de microprojetos
em cada uma dessas dez comunidades.

A sistematização da implementação do projeto
nos dez territórios nos quais se propõe atuar
se transformará em um treinamento sobre a
construção de comunidades resilientes para os
professores da Escola de Defesa Civil do Estado
do Rio de Janeiro (ESDEC). O encerramento do
projeto ocorrerá em dezembro, com um seminário envolvendo escolas e comunidades participantes nos dez territórios de Petrópolis. Para
esse seminário, serão convidados os municípios
vizinhos da região serrana do RJ.
Fortalecendo a Resiliência faz parte de uma pesquisa mundial financiada pela C&A Foundation e
coordenada pela Save the Children, englobando
cinco países: China, Índia, Bangladesh, México e
Brasil, sendo que no Brasil, o projeto ocorre em
Petrópolis.

“A avaliação dos grupos é muito boa. Na maioria das escolas o
Comitê se mostrou ativo e plural, com a participação de orientadoras, estudantes, professores, funcionários e pais e mães dos
estudantes. No decorrer do projeto também entrarão no comitê
membros de NUDECs locais e agentes de saúde e endemias.”
Rodrigo D´Almeida, equipe do projeto Fortalecendo a Resiliência.
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REFLEXÕES SOBRE
PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO
Reflexões livres dos consultores do Instituto Fonte foram priorizadas nesse
tópico do Relatório de Gestão 2015-2016. Será possível se deliciar com relatos que tratam do desenvolvimento social e os mistérios que giram em torno
do aprimoramento do olhar do profissional que atua como facilitador nesse
campo; desafios da criação e implementação de indicadores sociais significativos para expressar uma realidade social; a ressignificação das práticas sociais no tempo e a importância da constante transformação do olhar do profissional de desenvolvimento; a construção de conhecimento a partir do cliente;
aspectos da consultoria de processos diante das necessidades e tempos das
organizações; e um relato profundo sobre a prática da facilitação de processos de desenvolvimento.

Artistas do Inominável
Ana Paula P. e Chaves Giorgi
Explicar o que faz um profissional de desenvolvimento social 3 parece ser um esforço contínuo
para expressar o inominável. Joga-se uma âncora
nas tecnologias sociais aqui, um anzol nas teorias de desenvolvimento ali, faz-se um gancho
com ONGs e Fundações reconhecidas acolá...
Mas, fazer entender que nosso ofício se baseia em
aprender a viver a caridade 4 para fazer caber na
alma o desenvolvimento de si e do outro, e desse
encontro enxergar como transformar o mundo, é
um pouco mais difícil. Para simplificar, hoje eu
digo que sou DO LAR. Se, afinal, minha prática
cotidiana demanda o contínuo exercício da humildade para aprender a ser caridosa comigo e com
os outros para fazer caber na alma o desenvolvimento dos filhos de modo que eles transformem
o mundo, a essência desse fazer não é a mesma?
A verdade é que não adianta falar o que fazemos.
Fazemos o que somos. Mas, só nos tornamos aquilo que escolhemos fazer, se, conscientemente, na
prática de todo dia houver a intenção de abrir espaço na alma para caber nosso desenvolvimento.
Parker Palmer 5 , um autor que escreve sobre
educação, nos diz algo surpreendente: a educação sempre se preocupa com o que, como
3 “Profissional de Desenvolvimento Social” foi um termo cunhado pelos consultores

do Instituto Fonte ao traduzirmos para o português o livro Artistas do Desenvolvimento, de Allan Kaplan e lançarmos o PROFIDES, Programa de Formação de Profissionais de Desenvolvimento Social. O termo que Kaplan usa para designar esse
profissional no texto original é “development practitioner”.

e para quê ensinar, mas raramente se dedica
a se perguntar sobre QUEM ensina. Allan Kaplan 6 reitera a importância da atenção redobrada sobre aqueles que se veem lutando pelo
“bem” no campo social: se não nos mantivermos intencionalmente acordados, acabaremos
por fortalecer os padrões e comportamentos
que nos comprometemos a mudar inicialmente.
Tanto para um autor quanto para o outro, abrir
espaço interno e externo para reflexão sobre
nosso fazer é o que nos torna capazes de nos
transformar a ponto de transformar a realidade.
Nesse sentido, nossa atuação no mundo requer uma boa parte de nosso tempo dedicado
a formações, escrita, leitura, oficinas e exercícios – o que tende a ser visto pelos que nos
rodeiam como perda de tempo, ainda reforçado pelo fato desse investimento de tempo não
trazer retorno financeiro imediato. Agora, como
explicar esse afazer do profissional de desenvolvimento social demonstrando o que há de
palpável permeando esse trabalho inominável?

Goethe diz que quando a natureza começa a revelar seu segredo
aberto para o ser humano, este sente um desejo irresistível pelo
seu mais valioso intérprete, a arte. Parece-me cada vez mais nesses
20 anos no campo social, que quando a natureza humana começa a
revelar seus segredos para nós, a arte torna-se um caminho inevitável.
Que arte é essa?
4 A origem grega da palavra caridade, “CHARIS” significa “graça”. Graça tem vários sentidos

(favor, dom, beleza, nome), mas sustentando na origem do termo, tanto no grego como
no latim “CARITAS”, está o amor incondicional pelo outro, que começa por si mesmo.

5 No livro The Courage to Teach.

6 Ativismo Delicado, texto disponível no site do Instituto Fonte.

Fui fazer um workshop de pintura. Três dias. O
primeiro, desenho. O segundo, pintura a óleo
em preto e branco. No terceiro, cores. Ignorante formal em quaisquer das três partes, saí
da oficina pintando sofrivelmente, mas com
uma noção clara do que significa fazer arte.
Para desenhar um cavalo de madeira colocado
sobre a mesa, tenho que, simultaneamente, enxerga-lo como um todo e ver também suas partes
separadamente. Tenho que apreender sua forma,
intuir o movimento que vem das linhas conectando as partes, ver como as linhas opostas do seu
contorno se relacionam, como as linhas invisíveis
de suas tangentes se cruzam, medi-lo para compreender suas diferentes proporções. E fazer a
mão, obedecer à intenção. Errar é inevitável; corrigir o erro a tempo é uma escolha, diz a professora.
Quando entro em uma nova situação social, preciso fazer semelhante tarefa. Um esforço consciente de observar minuciosamente o máximo de
detalhes, simultaneamente tentando enxergar o
todo. Preciso buscar ver as linhas invisíveis que
entrelaçam as relações, sentir o que parece estar
em movimento. Mas, além de tudo isso, preciso
saber que estou errando para poder corrigir a
tempo os pontos cegos ou turvos de minha percepção – por meio da interação com o outro que
me ajuda a ver mais, ou da atenção redobrada às
minhas próprias limitações. Goethe 7diz que o observador sempre fica confuso quando olha para
a superfície de um ser vivo, pois enxergamos a-

penas aquilo que conhecemos. Obedecer à intenção de enxergar sem permitir que a mente julgue
ou interprete é talvez a mais árdua das tarefas.
Já para pintar em preto e branco, tenho que
descobrir como a luz de uma foto faz variar
a infinitude de tons que eu devo recriar para
“resolver”, com pelo menos quatro tons, aquilo que escolho compor. As cores puras ficam como último recurso. Criar distância com
o quadro é fundamental para entender o passo
seguinte. Lixar a tela facilita muito o serviço.
Inicialmente, para qualquer intervenção social,
há que se polir a superfície para a ação, compondo com os envolvidos uma visão compartilhada
da situação em que estão inseridos. Sem esse
primeiro cuidado, qualquer imagem criada conjuntamente será comprometida pelas ranhuras
ignoradas. Buscar luzes e sombras, reconhecer contrastes e variações de tons para enxergar mais da situação é um esforço necessário
para permitir que a imagem da situação observada fale por si. Polaridades podem ser um recurso ilustrativo, desde que não pasteurize as
nuances nos conduzindo a generalizações - que
são tentações para que deixemos de sustentar a
instabilidade gerada por essa percepção caótica.
Movimentar-se para ver de perto e de longe a
mesma situação coloca as coisas em perspectiva
e ajuda muito a enxergar o que vem a seguir.
A complexidade inerente a toda situação social
exige que sejamos prolíficos no uso de recursos para lidar com ela. “Resolver” não significa
7 Goethe on Art, de John Gage (1980).
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achar solução, mas decidir, a partir do que nos
é trazido pelo esforço de enxergar o que temos
diante de nós, como queremos lidar com o caos.

sem a necessidade de se recorrer a abstrações.
O que elas têm a dizer sobre nosso trabalho?

Para pintar colorido, devo organizar a minha
paleta com cores básicas e criar cores para
enxergar apenas o que se destaca no mundo.
Outras cores podem ser convidadas para essa
paleta básica, mas convidados em excesso podem atrapalhar. Há três qualidades a serem
observadas em cada tom: opacidade, temperatura e intensidade. Conhecer essas qualidades
de cada um dos tons requer muito manuseio
aliado à percepção. Segundo a professora, uma
constatação artística surpreendente para um
pintor é descobrir que, para retratar as cores do
mundo, temos que usar muito mais cinza do que
somos capazes de enxergar no mundo. Assim,
as cores servem para escolher aquilo que quero
ressaltar; é do contraste que surge a vivacidade.
A escolha do que priorizar pertence exclusivamente à sensibilidade e ao desejo do artista.

Ao profissional de desenvolvimento a responsabilidade criar as
condições para que as pessoas comecem a experimentar manusear
as qualidades humanas disponíveis a dar cor e vida à imagem de
futuro que querem projetar. Onde há maior ou menor transparência naquilo que fazemos? Onde o querer se manifesta com calor?
Onde a intensidade se revela em ações sustentadas por um fazer
coerente? O que ainda precisamos criar da soma das possibilidades
que já temos?

Ah, as cores! Essas que nascem do encontro entre luz e sombra, trazendo o infinito
como possibilidade. Essas que nos permitem
enxergar o mundo, pois não vemos formas,
segundo Goethe, e sim luz, sombra e cor!
Essas, que tiraram de Goethe o reconhecimento
como cientista por ousar se contrapor a Newton em sua teoria das cores, e lhe valeram um
compêndio teórico para que o fenômeno pudesse
falar sobre si mesmo a partir da experiência,
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Apoiar para que sejam contempladas as oportunidades de expandir limites e criar o novo,
o único, o original. Aprender a acolher a multiplicidade incontável presente nos espaços das
relações sociais para exercitar a abertura para
que o outro, o diferente, caiba em nós. Lembrando que a escolha diante dessas possibilidades sempre caberá, única e exclusivamente,
aos que vivem a situação, ao autor da obra. Nós,
profissionais facilitando esse processo, talvez
possamos ser o cinza presente, que contribuiu,
em algum momento, para que as cores escolhidas se manifestassem, revelando sua identidade única e compondo um todo integrado.
No processo de pintar, rigor, ordem e disciplina
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eram demandados e com eles veio uma descoberta surpreendente: a liberdade. A liberdade surgia quando a compreensão virava experimento e
experimento virava aprendizado. Mas entre cada
etapa desse processo era necessária uma pausa de
vazio, de ignorância, que me levava ao encontro de
mim mesma, com minhas limitações e potenciais.
Estar
nesses
espaços
requisita
audácia, coragem, paciência e uma prática consistente:
só
a
experiência
transforma.
8

A professora é um espelho vivo dessas qualidades exigidas. Dona de uma prática profunda, trabalhada todos os dias. Ela partilha com
generosidade seus aprendizados, facilitando
o acesso que nos conduz em nossa própria direção. Não há dogma, mas ofertas de segredos abertos aos que aceitam praticar o ofício
de modo estruturado, reflexivo, esforçado.

Senti que ser profissional de desenvolvimento social é essa
arte de ser o seu ofício todos os dias para, a cada dia, refazer
essa trajetória de desenhar e pintar a realidade, vivendo cada
um dos desafios propostos por esses afazeres, acolhendo o
vazio da ignorância para conquistar a liberdade. Goethe fala
que a liberdade e a vida são dádivas dadas apenas àqueles
que se dispõem a conquista-las novamente a cada dia. Será
esse o produto de nossa arte? Ele também diz que a arte
é mediadora do inominável. Se estivermos fazendo arte, o
inominável será expresso!
Em essência, ser facilitador de desenvolvimento social é
ceder ao desejo irresistível de revelar os segredos abertos da
natureza humana e escolher conquistar a cada dia a dádiva
da liberdade por meio da arte de mediar o inominável. Simples
assim, não lhe parece?

8
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Sobre o nível de certeza no
monitoramento de indicadores
no contexto nacional
Luciana Petean
É notável o uso cada vez mais corriqueiro de indicadores no nosso dia-a-dia. Basta percorrermos uma página de jornal e veremos a infinidade de dados quantitativos
que permeiam e orientam nosso cotidiano.
Até mesmo no campo social, os indicadores
constituem ferramentas legítimas para comunicar estados ou situações observáveis, permitindo comparações entre diferentes grupos, contribuindo para fundamentar ou até
mesmo ajustar decisões e mudanças de rota.
No entanto, é preciso considerar que existem limitações atribuídas ao uso de indicadores. É preciso considerar a tendência de se tentar reduzir
fenômenos complexos às suas partes mais simples ou visíveis, muitas vezes apresentadas por
meio de números que pouco conseguem informar
sobre a natureza subjetiva desses fenômenos.

Outra questão relevante é a confusão entre o
significado estatístico e o significado prático no monitoramento de programas. Podemos
identificar claramente, no caso de algumas organizações, uma preocupação preponderante
com o primeiro tipo, o que traz consequências e limitações na atribuição de significados
à realidade social. Pois “se um estudo dispõe
de uma amostra grande o suficiente, qualquer
diferença aferida entre médias ou percentuais,
por menor que seja, será estatisticamente significativa, mesmo que praticamente irrelevante”.

Dessa forma, o que em determinado contexto pode ser observado
como um grande avanço, em outros, talvez, pode significar apenas
um pequeno passo em direção a um objetivo muito maior.
Vale destacar também que “qualquer interpretação está sempre
carregada da visão de mundo, bagagem intelectual ou ideológica
de quem a faz”.

Existem aspectos não visíveis, relativos à
cultura local, à tradição ou mesmo ao processo de governo vigente, que podem influenciar
ou
determinar
sua
variação.
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Sem
dúvida,
o
uso
irrestrito
de
indicadores
sociais
como
instrumento de ‘ranking’ entre diferentes cidades
pode representar um grande risco, a despeito da
diversidade geográfica, demográfica, cultural e
mesmo histórica, encontrada nesses contextos.
No entanto, poucas são as equipes que dedicam tempo e energia na construção de indicadores
sistêmicos
relevantes
e
preocupam-se com sua adequação no tempo.
Em geral, são privilegiados os aspectos tangíveis
e visíveis, deixando de fora os elementos qualitativos e de natureza subjetiva, que tendem a perder
relevância por pressão de tempo ou de recursos.
Nesses casos, é comum ainda prevalecer na
organização a percepção da avaliação de programas como uma prática predominantemente
técnica, que demanda a contratação de especialistas gabaritados, que conduzem a aferição dos
resultados de maneira isolada ou à distância e emitem pareceres e recomendações.
Para o Instituto Fonte, entretanto, são
as próprias organizações que melhor conhecem a situação em que vivem e atuam.

59

Relatório de Gestão 2015 - 2016

Percebemos que existe muito conhecimento na prática
cotidiana das pessoas e, a partir de processos participativos, buscamos favorecer uma oportunidade única de
construir capital social nas organizações. Nesses espaços,
a aprendizagem coletiva e a ampliação de habilidades técnicas permitem que as práticas organizacionais e sociais
se tornem mais consistentes e relevantes e, assim, contribuam para o fortalecimento da iniciativa.
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A ressignificação das práticas
sociais
Juliana Cortez

Meu interesse e minha atuação no campo social
foram marcados por uma formação em empreendedorismo social que realizei em 2001 em parceria
com o Instituto Gaia. Começava o século XXI ao
mesmo tempo em que o universo do campo social
se revelava diante de mim. Empreendi iniciativas de formação para Juventude como o projeto
Guardiões do Oceano e também comecei a buscar
formações onde eu mesma pudesse me formar.
Comecei a carregar comigo um questionamento:
Afinal como eu aprendo o que apreendo? Esse
questionamento surgiu à medida que me percebia como educadora e facilitadora de pequenos
grupos de adolescentes, ao mesmo tempo em
que um sentimento de responsabilidade crescia
em meu peito. Os modelos de aprendizagem formal haviam me ensinado a memorizar e a passar
em provas e vestibulares, mas algo em mim dizia
que memorizar não era aprender a pensar de fato.
Em 2002 uma colega, Mariana, que me auxiliou
a desenhar a proposta pedagógica do Guardiões
do Oceano, me introduziu um jeito novo de produzir e compartilhar conhecimento. Eu disse
que queria saber mais, e ela me indicou para
participar do Seminário de Pedagogia Social, no
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qual membros do Instituto Fonte também estavam presentes no grupo facilitador. Foi nessa
imersão que entrei em contato com formas participativas de aprender: o conhecimento estava
no grupo e não somente no facilitador/educador.

O Instituto Fonte tornava-se conhecido como uma instituição com
grande capacidade de formar e influenciar atores e instituições
do terceiro setor, que se encontrava em significativa expansão.
Ele orbitava o meu campo de atuação e eu orbitava a prática social dele. Foram muitos os encontros: em livros e publicações, em
formações, em congressos, em pessoas. Hoje eu não orbito tão somente, mas sou parte do Planeta Fonte como uma de suas consultoras associadas. O campo social já não é o mesmo de outrora, mas se
encontra mais preparado, mais consciente, e ao mesmo tempo, tem
que aprender a lidar com incertezas de outra natureza, diferentes
daquelas dos anos 2000. Estamos atualmente com os sentidos em
alerta para entender o que o mundo pede de nós enquanto organização, enquanto consultores, facilitadores e empreendedores...
E a minha entrada, junto com a entrada das colegas e dos colegas da
minha geração, fazem parte desse momento.
Que a trajetória dessa geração que ingressa
possa contribuir com esse processo de ressignificação das iniciativas sociais, do campo social e, principalmente, de nossa própria prática como profissionais de desenvolvimento.
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Aprendendo com o cliente
Helena Gomes
No início do ano atuei em um processo de
diagnóstico em duas pequenas empresas
do interior de Minas Gerais que foi bastante
rico. Ambas tinham uma íntima relação entre elas: espaços físicos próximos, alguns espaços comuns (cozinha, almoxarifado, banheiro), equipes que conviviam diariamente,
e ambas dirigidas pelo mesmo par de sócias.
O pedido inicial de ajuda surgiu na forma de “consultoria para ajudar a aumentar o faturamento”. A
conversa para escutar melhor esta demanda e fazer perguntas para enxergar junto com as clientes
qual era a situação transformou este pedido. Depois de quatro horas de escuta atenta e bastante
troca (com cara de café da tarde no interior de
Minas), chegamos à conclusão de que tudo se
tratava de “entender melhor o que estava acontecendo” com as empresas. O contrato transformou-se, então, na realização de um diagnóstico.
Durante a conversa, refletimos se deveríamos olhar para as duas organizações ao mesmo tempo, como as clientes sugeriram. Elas pediram,
inclusive, que ambas as equipes fossem envolvidas no processo e que houvesse momentos
de trabalho conjunto. Ficamos com a pergunta
sobre olhar para as organizações separada-
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mente, mas as clientes sustentaram a necessidade de atuar com as duas empresas pelo fato
de existirem questões na relação entre elas.
Após alguns questionamentos, decidimos ir para
o processo compondo momentos de trabalho com
diversos arranjos: conversas somente com as sócias, trabalho com as equipes separadas, trabalhos com as equipes juntas e algumas conversas
individuais. A partir deste arranjo plural pudemos
olhar o que emergia destes diferentes cenários.
O processo revelou que grande parte da questão
que estava viva ali se tratava justamente de
algo que unia as duas organizações: o desenvolvimento das lideranças. Conforme o trabalho evoluiu, as duas sócias perceberam que
a história de crescimento das empresas estava pedindo outras posturas e qualidades.
O fato de termos construído cada passo do processo em conjunto com as clientes foi crucial
para que isto acontecesse, a se destacar pelo
início do desenho da intervenção, no qual a escolha de trabalhar com ambas as organizações ao
mesmo tempo partiu e foi sustentada por elas.
O processo aconteceu ao longo de três meses e foi conduzido com uma participação
cada vez maior. Ao final, percebi a importância do esforço da consultoria para legitimar o
lugar do cliente como dono do problema ou da
questão e, portanto, como quem está apto a
trazer os elementos chave para lidar com ele.
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O que significa me esticar
Susany Costa
Em 2016 tive o prazer de me aproximar de uma
instituição que atua com agricultura familiar. A
partir de uma demanda para captação de recursos pudemos juntos olhar para as possibilidades
que um planejamento pode gerar. No início, a
conversa girava em torno das potencialidades,
habilidades e expertises institucionais já consolidadas. Entretanto, vivendo um ano atípico,
existia um sabor de: O que fazer com o que
construímos até então? Quais caminhos trilhar?
O ano de 2016 foi excepcional para organizações
sociais, especialmente as que atuam na exigibilidade de direitos. Em uma conversa na qual a
equipe gestora dava sinais de desânimo e atordoamento diante do cenário político nacional, me
veio a ideia de sugerir um encontro para olharmos
o que foi construído: de que alianças dispunham,
que recursos financeiros estavam disponíveis
e o que desejavam fazer e desenvolver. Deixei
claro que não seria um planejamento estratégico, mas uma tentativa de estimular os gestores.
Mas que tempo aquela organização dispunha
para se olhar, se enxergar, se planejar? Conseguimos definir um dia com tempo exclusivo
para as perguntas acima. Pensei: ‘que loucura!
Um dia para olhar para a organização?!’. Pensando em voz alta, encontrei o olhar de uma das
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gestoras que, com um silêncio, parecia me dizer:
‘precisamos deste momento para um respiro’.
Com a previsão de que o tempo disponível seria um momento de facilitar a fluidez da organização mental de tudo que foi realizado nos
últimos tempos, pensei que o primeiro contato
seria para trazer à tona os marcos da instituição e do país, caracterizando assim cada ação
e o momento nacional. Partiríamos em seguida
para as expertises construídas e reconhecidas
e, por fim, para os sonhos para o próximo ano.
Ao final do dia de trabalho tínhamos um lindo
relato da trajetória, as conquistas, o patrimônio
social e financeiro alcançados, e aí ficou fácil
sonhar e definir metas gerais. Mais do que isso,
o respiro que estava preso conseguiu dar lugar
a um sorriso confiante de que muito há para se
fazer e de que eles estavam prontos e desejosos.
Para mim, consultora de processos do Instituto
Fonte, o que me esticou? Foi o reconhecimento
do caminho da transformação social trilhado pela
instituição. Ficou ainda a grata sensação de que
foi plantada e regada a semente, de que com o
desejo, o compromisso e uma pitada de criatividade, conseguimos reavivar a motivação para o
cumprimento da missão que aquela organização
social construiu e reafirma a cada dia de atuação.
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A facilitação do livre
movimento das coisas
Márcia Thomazinho
Dois anos vividos como muitos. Sobre 2015
e 2016, tempo de entrar formalmente no
Instituto Fonte, tempo de selar um namoro
que já vinha se desenhando há algumas primaveras, tempo de deixar a gestão, o lugar
“seguro” da gestão de uma OSC, e me entregar à prática da consultoria e da formação.
Pela formação eu já vinha transitando, mas na
consultoria, ah, como eu resisti em me dizer
consultora, como se a palavra tivesse um peso
desproporcional em relação ao que eu queria realizar no mundo. Parei de resistir e me entreguei,
dizendo para mim “tudo bem, você pode experimentar isso por um tempo, não tá escrito na pedra”...
E de experimentar essa prática me vieram incontáveis lições, num processo intenso de aprendizagem pela prática, que me virou do avesso e me colocou no “direito” novamente... ou
que me mostrou o “direito” que há no avesso.
Nessa aventura de me ver consultora, me ver
“facilitadora de processos”, tive a alegria
de me encontrar em processos muito ricos,
com organizações sólidas e ativas, desejosas por um processo de mudança ou por simplesmente conseguir enxergar mais à frente ou
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por extrair aprendizagens de uma experiência.
Ao me colocar no lugar de quem facilita processos pude aprender a me colocar ao lado
dessas
organizações,
dessas
pessoas
e
construir com elas um caminho que fizesse
sentido, sem chegar com nada muito “pronto”
ou “pré-definido”, mas me dispondo a fazer
com elas uma leitura do processo que estavam
vivendo e sobre qual seria o próximo passo.
Experimentei deixar de lado muitas certezas,
aprendi a “segurar de levinho” (expressão precisa
que aprendi com Tião Guerra durante a formação
no programa Artistas do Invisível) aquilo que
eu já sabia ou aquele desejo que trazia comigo.

Experimentei ter planejado tudo bonitinho e chegar na hora e ver
que a coisa tomou outro rumo e que talvez nada daquilo que estava
planejado fizesse mais sentido, e a me perguntar ali, ao vivo, ‘qual
o próximo passo então?’. Esse passo só pode emergir do próprio
processo, mas ele não é tão óbvio, é preciso desenvolver olhos
para ver e uma espécie de confiança e de abertura capazes de sustentar aqueles minutos em que todo o meu plano foi jogado fora e
eu ainda não sei o que fazer à frente.
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Isso me lembra de algo que aprendi nos meus
estudos sobre as Constelações Sistêmicas: a atitude fenomenológica ou a capacidade de ver o
“campo” implica em saber que só se pode ver
até o próximo passo... isso é tudo o que nos é
permitido ver... Ah, e como é difícil sustentar
isso! Nossa mente foi treinada para solucionar
problemas, para desenhar caminhos, mecanismos
e soluções para as coisas. Mas, e quando a gente
não quer necessariamente solucionar nada, mas
só ajudar a acontecer o próximo movimento possível, o próximo movimento preciso? Aí essas
soluções não cabem, ou há um grande risco de
elas sobrepujarem aquilo que o processo de fato
pede. É preciso se conectar com o que é vivo
nos processos para conseguir “facilitar” o seu
fluxo, o livre movimento dele em direção ao seu
próximo momento. E como? Usando que instrumento? Em grande parte usando a mim e ponto.
Uau!

Facilitar o livre movimento pede de nós uma qualidade de
confiança e abertura sem igual. Não é algo que eu planejo,
nem um “lugar” para o qual eu vou quando desejo ir, não
tem botão de “liga e desliga” e nem é algo que se conquista e “pronto, já posso descansar”... nada disso... é um
contínuo... é uma prática, algo que me pede presença e
dedicação.
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Lembro-me de uma fala do Allan Kaplan no Programa Artistas do Invisível, na qual ele trata
da facilitação de processos explicando que o
grande trabalho não é facilitar, mas sim toda a
preparação contínua e necessária para estar ali.

Hoje compreendo profundamente que essa preparação não
diz respeito a fazer bons planejamentos, desenhar bons
“PPTs” ou bons exercícios, mas sim estar profundamente
afinado como o instrumento. Isso é uma “prática”, um
exercício mesmo, não é nada que você aprenda com os
livros, nem algo que você alcance.
Ah, que bom poder ter me colocado no caminho desta “prática”! Quero cada vez mais
conseguir me dedicar a ela com disciplina e
constância em quaisquer processos nos quais
estiver implicada, afinando constantemente meu
instrumento. Que venham mais anos de prática!
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REFLETINDO SOBRE AS FORMAÇÕES
Este capítulo reserva-se a tratar dos Programas e Projetos implementados no período pelo
Instituto Fonte. Profides: profissão desenvolvimento (que desenvolveu sua 9ª edição nesse
período), Artistas do Invisível (que iniciou sua terceira turma em parceria com Proteus Iniciative) e Projeto Avaliação (que inovou em suas intervenções e parcerias por todo o Brasil e ainda
sistematizou parte de seus resultados) são propostas de formação de diferentes formatos e
distintas áreas temáticas já bastante consolidadas no campo social e que realizaram ações no
período do relatório.
Além dessas, o Instituto Fonte ousou colocar em prática o Aprimora, que surge do desejo de
quem já atua com facilitação de processos em participar de um espaço regular de reflexão e
de aprofundamento da sua prática.

Profides IX: Profissão
desenvolvimento
Tião Guerra
A 9ª edição do Profides aconteceu entre
agosto de 2014 e agosto de 2015 e foi facilitada por Tião Guerra, Ana Biglione, Tatiana
Antunes e Pilar Cunha. O grupo contou com
18 participantes (sendo que um deles saiu do
programa após o 2º módulo), vindos da região
Sudeste (SP e RJ) em sua grande maioria, tendo
também participantes de Recife e de Curitiba.
Todos os módulos foram realizados nos arredores da cidade de São Paulo: três deles no
espaço Terra Luminous, em Juquitiba, e dois
no Centro Paulus, em Parelheiros - São Paulo.
Este Profides foi permeado por dois processos
principais, que estiveram o tempo todo se interrelacionando: o processo formativo e de desenvolvimento do grupo de participantes e o processo
formativo e de trabalho da equipe de facilitação,
composto por dois facilitadores mais experientes
e por duas facilitadoras “aprendizes”. A facilitação do programa surgia como emergente do
processo de desenvolvimento e “esticamento”
da equipe, em uma busca constante de fazerem
algo que não estivesse em sua zona de conforto.
A equipe de facilitação estava vivendo junto o
Programa Artistas do Invisível: Ana e Tião fa-
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cilitando e Tati e Pilar participando. Por isso,
foi muito natural um certo transbordamento
daquela formação para este Profides, tanto no
que diz respeito às temáticas e abordagens,
quanto aos exercícios. Além disso, Tião e Tati
levaram a música e as atividades rítmicas para
espaços centrais da edição. Outra atividade
marcante foi a contação de mitos gregos, que
durante os 3 primeiros módulos foram fonte de
conteúdo e metáforas sobre o tema de que tratava cada encontro. Houve também abundante
presença de convidados externos: doze pessoas participando ao longo de 3 módulos. Por
fim, o desvelar da prática de cada um – olhar
para casos seus e de outros – foi cena central
e esteve presente em todos os módulos, de um
jeito ou de outro.
Em todos os encontros, dois participantes
voluntários faziam junto com os facilitadores
a leitura e avaliação do
dia vivido. Esta prática
teve papel central no
andamento dos módulos e os elementos
desta leitura conjunta
influenciaram muito o
planejamento da agenda e de cada dia dos
encontros. Representava também um momen-
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to em que o processo formativo da equipe de
facilitação era desnudado para os participantes.
Além das duplas de altervisão, foram pedidas
avaliações escritas ao fim de quase todos os
módulos.

O fluxo do programa teve alguns referenciais importantes:
• o desenho “clássico” do Profides, que trazia conteúdo e trajetórias transversais (e
eram amplamente debatidas pela equipe e,
muitas vezes, até mesmo questionadas);
• as vivências e repertórios de cada um dos integrantes da equipe, tanto no Profides quanto
no Artistas do Invisível (e em outras diversas experiências de cada um), que ofereceram o principal acervo de exercícios e intervenções, a partir do qual também foi possível construir novos
exercícios (tônica também marcante dessa edição);
• a leitura do processo de desenvolvimento dos indivíduos e do grupo, que a todo o
momento revelava do que era necessário
cuidar, aportar, provocar, adormecer, etc.;
• a avaliação dos módulos já vividos na edição, cumulativamente, que iam indicando por onde prosseguir.

somado ao trabalho das duplas de altervisão,
levou o processo de facilitação do Profides
para dentro do programa, como mais um processo disponível para ser observado pelos participantes e também de sua co-responsabilidade.
Este processo de trabalho ao longo dos
módulos também capturou muito os facilitadores, que ficaram indisponíveis para o
convívio com o grupo nos momentos sem atividade. Isso foi sentido e cobrado pelo grupo.

Foram muitos e belos os aprendizados. Um deles está relacionado à transparência sobre o
processo de facilitação. Durante os módulos, os
facilitadores trabalharam muito na avaliação e
reconstrução da agenda, e em vários momentos
optou-se por compartilhar com o grupo percepções, erros, mudanças de rumo, dúvidas... o que,
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Há aspectos significativos em relação ao lugar de aprendizado da equipe que tinha como
“fronteira” o processo de aprendizagem do
grupo e os desdobramentos dessas escolhas
em conversas reflexivas sobre a nossa prática.
Nessa edição, ser parte da equipe era escolher
se expor aos seus próprios desafios e ser capaz de sustentar as tensões para além de si.
As atividades biográficas e artísticas – incluindo aí música, aquarela, desenhos, argila, corpo
- continuaram mostrando sua potência, tendo
sido exercícios centrais para a construção de
conceitos como polaridades, leitura e intervenção. As situações sociais estudadas vinham
como propostas de conexão disso tudo com o
que os participantes chamaram de “mundo real”.

Este, aliás, foi tema de muitas conversas: como essa prática,
esse jeito, pode acontecer “lá fora, no mundo real”? Como
praticar isso na vida, quando tudo parece tão diferente do que
é vivido no Profides?
Essa pergunta veio em muitos momentos
e os últimos dois módulos buscaram trabalhar bastante com ela, provocando os participantes a perceberem que aquilo tudo que estavam vivenciando no Profides era o mundo real:
“o mundo real é aquele no qual eu aprendo”...
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Artistas do Invisível
Flora Lovato

colaboração Ana Biglione e Pilar Cunha

“O mundo estava no rosto da amada e logo converteu-se em nada, em
mundo fora do alcance, mundo-além.
Por que não o bebi quando o encontrei
no rosto amado, um mundo à mão, ali,
aroma em minha boca, eu só seu rei?
Ah, eu bebi. Com que sede eu bebi.
Mas eu também estava pleno de
mundo e, bebendo, eu mesmo transbordei.”

Rainer Maria Rilke
Foi a poesia de Rilke que abriu nosso e-mail
inaugural à terceira turma do Programa Artistas do Invisível. Começamos a articular essa
nova edição em 2015, que teve seu primeiro
encontro no segundo semestre de 2016 e deve
seguir até o começo de 2019. Este é um programa dedicado a profissionais de desenvolvimento, das mais diversas áreas de atuação,
que estão interessados em buscar, e também
em construir colaborativamente, um aprofundamento na arte da atuação e intervenção social.
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Este é o grande diferencial do
programa e o Instituto Fonte
foi trabalhar o tema a partir
de uma perspectiva profundamente humana e mais orgânica.
Artistas do Invisível baseia-se
no olhar e entendimento de
mundo de J.W. Goethe. Allan
Kaplan, consultor sul-africano
fundador da The Proteus Initiative e um dos facilitadores
do programa, vem desenvolvendo um método
fenomenológico inspirado em Goethe no campo social. A principal busca dessa abordagem
é o desenvolvimento de uma profunda sensibilidade para lidar com os fenômenos sociais de
forma viva, orgânica e criativa. Dito de outra
forma, ajuda a esses profissionais a desenvolverem uma prática que busca retratar, antecipar, engajar e facilitar processos sociais ao invés de controla-los, explica-los ou medi-los.

duzida por Allan Kaplan, Ana Biglione – facilitadora pela Noetá e Instituto Fonte – e Flora Lovato – consultora do Instituto Fonte. A equipe
se completa com Pilar Cunha – também consultora do Instituto Fonte – que desenvolve suas
habilidades de facilitação e simultaneamente
realiza a tradução consecutiva do programa.

Tal abordagem parte do princípio de que o mundo se transforma – e nós mesmos simultaneamente – à medida que mudamos a relação com o
mundo. O programa busca, por isso, cultivar uma
combinação de método e caráter, que permite
uma participação responsável e o engajamento.
Desta vez, o grupo é composto por 26 participantes – gestores, empreendedores, consultores e servidores públicos, vindos de organizações sem fins lucrativos, empresas e governo
– que se encontram por sete dias, duas vezes
por ano. A facilitação desses encontros é con-
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Projeto Avaliação
Martina Rillo Otero
Promover o fortalecimento do campo da Avaliação de iniciativas sociais no Brasil é o objetivo central do Projeto Avaliação. Desde 2008
a iniciativa desenvolve várias linhas estratégicas de ação: diálogos abertos ao público, pesquisas sobre o campo da avaliação e sistematização da prática. O portal do Instituto Fonte
na internet (http://institutofonte.org.br/projeto-avaliacao) oferece um vasto conteúdo para
download gratuito. Recebe apoio da Fundação
Itaú Social desde 2008, e também de outros
parceiros de forma mais pontual e estratégica.
Ao longo dos anos, o projeto foi capaz de
agregar outras importantes parcerias, como
o Ficas – organização da sociedade civil que
realiza programas de formação e ações articuladoras, investindo no fortalecimento de outras
instituições
(http://www.ficas.org.br/),
que integrou o Projeto em 2015 e 2016, e a
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação
(http://redebrasileirademea.ning.com/),
para
a realização dos Diálogos Regionais em 2016.
Os Diálogos (encontros abertos e gratuitos que
enfocam a troca entre profissionais da avaliação
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e gestores de iniciativas sociais) percorreram o Brasil
para debater assuntos, temas
e demandas regionais, seja
de projetos sociais ou políticas públicas, relacionados à
avaliação. Estes encontros
envolveram,
diretamente,
mais de 300 profissionais
por todo o Brasil. Os temas,
estrategicamente
planejados para cada local, foram:
• A relação entre avaliação e processos de
aprendizagem;
• A relação entre avaliação, comunicação e mobilização de recursos;
• A relação entre avaliação e planejamento estratégico.
Em 2016, foram realizados eventos em Recife,
Belém e Brasília, sobre:
• Limites e possibilidades da avaliação das políticas públicas: a prática do Nordeste, em Recife;
• Avaliação na Região Norte em Diálogo com o
Brasil, em Belém;
• Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável
e os desafios do monitoramento e avaliação em
nível local, em Brasília.
Em cada localidade, organizações envolvidas com
a gestão pública ou com ensino e pesquisa nesse
campo, além de renomados profissionais, apresentaram suas experiências durante os eventos,
como Paulo Jannuzzi, professor convidado da
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UnB e ex-Secretário de Avaliação e Gestão da
Informação do Ministério do Desenvolvimento
Social, Diva Irene da Paz Vieira, do Núcleo de
Indicadores de Desenvolvimento e Pesquisa NIDEP – SESI/PR, Maurício Cruz, da Secretaria de
Planejamento e Gestão de Pernambuco (SEPLAG–
PE), Marcos Falcão Gonçalves (Banco do Nordeste) e Maria Amélia Enríquez (Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Ciências Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica - SECTET).

:
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Programa Aprimora
Arnaldo Motta
Flora Lovato
Mariangela Paiva
O Aprimora, Programa voltado para o aprimoramento para facilitadores de processos sociais,
teve a sua primeira edição lançada em 2015 para
responder a uma demanda detectada pelo Instituto Fonte. Após mais de uma década formando
profissionais do campo social em seus programas, existe uma comunidade significativa atuando com a facilitação de processos sociais e
que vêm manifestando uma necessidade de aprimorar seu ofício, em função da própria dinâmica que a área possui, mas também pela intensa
movimentação social dos últimos anos.
Grande parte da atividade social e política que
emergiu em diversos países questiona os modelos tradicionais de análise, por não se encaixarem
nas institucionalidades constituídas até então.
Compreender esses novos fenômenos e, consequentemente, atuar em sintonia com o tempo
atual exige uma nova perspectiva que permita
lidar de forma mais abrangente e profunda com
o que se apresenta para quem pretende intervir
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e facilitar processos sociais,
cuja base é o que chamamos
de leitura de processo.
Ler processos está relacionado com a capacidade de
atribuir sentido a um conjunto de fatores que se relacionam e interferem de determinada forma em determinado
campo. Desenvolver essa capacidade significa
ampliar a perspectiva sobre o campo, atribuindo
um ou vários sentidos, de modo que os diversos
componentes observados se articulem em um
todo interdependente e simples. A isso chamamos de uma perspectiva complexa.

As atividades do Aprimora foram desenhadas de forma a se complementarem e atuarem de forma interdependente, na qual cada
uma tem a sua especificidade ao mesmo tempo em que se articulam
para permitir que o participante trabalhe os diversos e diferentes
aspectos necessários para o seu aprimoramento profissional.
Assim, a leitura conceitual é iluminada pela prática profissional e vice-versa, ao mesmo tempo
em que ambas ganham consistência quando passam por momentos de reflexão. Tudo isso se potencializa quando os participantes se encontram,
trocam e provocam novos olhares, os quais retroalimentarão todo o ciclo.
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De forma sintética, o Programa pretende aprimorar as capacidades, habilidades, competências em leitura e intervenção de profissionais
que atuam no campo social como consultores ou
gestores, interessados em desenvolver habilidades na facilitação de processos.

Mais especificamente se propõe a:

•
Conhecer, estudar e refletir sobre conceitos e publicações relacionadas à facilitação de
processos, ao desenvolvimento social e de organizações.
•
Estimular a atuação prática dos participantes em facilitação de processos sociais.
•
Contribuir para o intercâmbio de práticas
e para o fortalecimento da identidade profissional dos participantes.
Com atividades de estudo, discussão e reflexão
de casos práticos e encontros com outros profissionais, o Aprimora tem conseguido atingir diversas regiões do país, graças ao fato de existirem
atividades em modalidade à distância, além do
formato presencial. Esse formato trouxe um desafio para os coordenadores do Programa, já que
o Instituto Fonte sempre privilegiou o formato
presencial em suas atividades.
Com uma edição finalizada e outra em andamento, as avaliações que vem sendo feitas para
monitorar o Programa atestam que os objetivos
propostos vêm sendo atingidos. Os participantes
têm valorizado a experiência de conectar leituras
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com a prática, assim como a diversidade de pontos de vista. Comentam sobre a importância do
programa para a reflexão sobre a prática e também para refinar o olhar para questões mais sutis dos fenômenos sociais. Percebem, ainda, que
o tempo de duração permite tornar a experiência
mais robusta, contribuindo para a qualidade das
relações estabelecidas entre os participantes.
Por fim, manifestaram também que os encontros
virtuais têm enriquecido as atividades de forma
surpreendente.
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Tais resultados incentivam o Instituto Fonte a
manter o Aprimora na sua grade de atividades,
tendo já definido que, a partir deste ano de 2017,
as edições serão lançadas sucessivamente, assim que se fechar um grupo de participantes.
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Ainda englobando ações de formação, o
relatório explora os resultados do Encontro
Aristides (voltado para pessoas que já participaram de seus Programas) e das oficinas
Ativismo Delicado e O ser Político.

ENCONTROS E OFICINAS
9
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Aristides: A prática do profissional de desenvolvimento no diaa-dia e o diálogo entre métodos

O encontro, que aconteceu no Centro Paulus – São Paulo,
contou com muitos momentos de conversa e reflexão sobre
o tema A prática do profissional de desenvolvimento no
dia-a-dia e o diálogo entre métodos, estimulando o convívio
e aprendizado mútuo entre os participantes.

Arnaldo Mota
O 3º Encontro Nacional de Profissionais de Desenvolvimento aconteceu de 26 a 28 de fevereiro de 2016 e contou com cerca 50 participantes
de diversas localidades. Aristides é o apelido
carinhoso que surgiu para honrar esse encontro nacional entre pessoas que cursam ou que
já participaram dos quatros principais programas
de formação oferecidos pelo Instituto Fonte:
Profides: Profissão Desenvolvimento; Artistas do
Invisível; e Aprimora. Também agrega integrantes de iniciativas irmãs, como a Pós-Graduação
em Prática Social Reflexiva e o Masters Programme in Reflective Social Practice, da Proteus
Initiative.

“O Aristides trouxe a possibilidade de reencontros e encontros
com profissionais, possibilitando novas conexões, atualizações e
reciclagem de conhecimentos que certamente contribuíram para a
minha prática.”
Depoimento de participante
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“A possibilidade de trocar experiência e se enrique-cer com isso, fortalecendo sentimentos, pressupostos, deixando bem marcado o registro de como é possível nutrir coisas boas com esse tipo de iniciativa!
Adorei as vivências artísticas, poder cantar, dançar, pintar... e enxergar em tudo isso um sentido claro e profundo. Após esses três dias,
ficou mais forte o desejo de estar mais consciente dos processos que
estou vivendo, do por que e para que!”
Depoimento de participante
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Muita criatividade fez parte da
programação do Aristides 2016
Corpo e desenvolvimento:

Juliana Cortez, Ivy Moreira e Helena Gomes

Princípios de Schein para consultoria de
processos:

Flora Lovato

Juliana Cortez, Pilar Cunha, Fabiana Tock e

Foram três as oficinas chamadas de Delicado
Ativismo que o Instituto Fonte realizou nos últimos anos (2013-2015) em parceria com The Proteus Initiative e a Noetá. Em todas, uma questão
em comum, vista de diferentes perspectivas: a
relação entre o pensar e a prática.

Desenvolvimento: Eduardo Rombauer

Para quê e para quem fizemos isso?

Turma do Aprimora

Design Thinking:
Arnaldo Motta

Cultura de doação:

Antonio Luiz e Joana Lee Ribeiro Mortari

O que é riqueza? O que é pobreza?:
Tatiana Piva e Sophia Maggi de Góes

Profides 10 anos: Marina Oliveira

Diálogo Sociocriativo: Claudia Taddei

Mapeamento de valores, de Richard Barret:
Patricia Santin e Marcos Paulo Dos Reis

Degustação Goetheana de Vinhos:
Tatiana Piva

Criatividade e Arte: Paula Dib

Governança Social: Claudio Bruzzi Boechat
Desenho de observação: Lia Nasser
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Essas oficinas nasceram de pedidos que seus facilitadores ouviam (e ouvem) das pessoas que
atuam na área social e se sentem instigadas a
rever o que fazem. Algumas delas diziam que sua
dificuldade residia em colocar em prática o que
compreendiam e outras que queriam aprimorar
sua prática em busca de mais coerência com o
que compreendiam.
Da teoria à prática ou da prática a teoria, fomos mobilizados por pessoas que querem agir
de forma humana e consistente, sem simplificar
a complexidade que encontram no seu entorno.
Querem uma prática que faz emergir a distinção e não a separação, que presta atenção nas
sutilezas e ajude a agir no mundo, não sobre o
mundo. Essas mesmas pessoas se sentem enredadas pelo “automático”, pressionadas pelo
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tempo, levadas a solucionar as questões com
as quais se defrontam e mantendo inalterado exatamente aquilo que querem mudar no mundo.
A série de oficinas veio para ajudar essas pessoas a manter viva dentro de si uma prática que
supere, ao passo que acolhe, essas ambiguidades
e incertezas. Uma prática que pede que estejamos nos acordando constantemente para a coerência entre nosso fazer e o nosso pensar, para
as formas de pensar que constroem liberdade e
vida, que compreendem os fenômenos ao invés
de buscar resolvê-los. Uma prática que, para ser
assim, pede que nós mesmos sejamos assim.
Os encontros aconteceram em São Paulo e tiveram a duração de três dias cada um. Os grupos
variaram entre 12 a 24 pessoas. A facilitação
foi de Allan Kaplan – pela The Proteus Initiative,
Ana Biglione – pela Noetá e Flora Lovato – pelo
Instituto Fonte.

O Ser Político
Denise Castro
Rogério Magon
A oficina O Ser Político nasceu do desejo de
profissionais de desenvolvimento que compõem
o Grupo Recife de Aprendizagem de mergulhar no
ser político interior de cada um. Um ser político
que por vezes achavam não viver mais neles, ou
que parecia ter sido esquecido pelo desencanto
de experiências passadas. E, acima de tudo, um
ser político pulsante, ativo, com o desejo de ser
ressignificado e transformado através da ampliação da percepção e da própria tomada de
consciência.
O Instituto Fonte acolheu essa iniciativa e
apoiou o seu vir a ser no mundo, realizando duas
edições, uma em Olinda-PE, em dezembro de
2015, e outra em São Paulo-SP, em junho de
2016, sendo que essa edição teve também como
parceiro o IDS - Instituto Democracia e Sustentabilidade. A facilitação foi de Denise Castro e Rogério Magon, do Instituto Fonte, Dalva Correia e
Pedro Pereira, do Grupo Recife de Aprendizagem
e Eduardo Rombauer, representante do Instituto
de Democracia e Sustentabilidade.

“É dentro da gente que precisa mudar... Não dá pra separar educação da política”.
Denise Cury (participante de SP).
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Pensada para pessoas que procuravam olhar a
política atual para além das críticas e proporse a pensar sobre as suas ações como seres
políticos, dela participaram lideranças organizacionais e comunitárias, pessoas que atuam na
construção de uma nova política, educadores,
empreendedores sociais, membros de governo,
candidatos a cargos políticos, jovens lideranças,
empresários e membros de movimentos sociais.

“A oficina foi reveladora, foi luz para mim. Enquanto eu
passava por um processo de descoberta do meu ser político sem nenhuma reflexão ou olhar mais acurado para
dentro, tive a oportunidade de parar e questionar que
atuação eu devo ter? ... Percebi que há outro jeito de estar
no mundo”.
Italo Leal (participante de Olinda)

“Onde eu estava? Por que tudo isso está acontecendo e eu não
enxergava?”
Juliana Cortez (participante de SP)
A oficina O Ser Político convidou o participante
a ampliar sua percepção sobre o ser político que
vive nele, refletindo sobre sua ação no mundo,
para, então, poder recriar seu posicionamento de
forma coerente e co-criadora de uma sociedade
democrática e sustentável.

“Meu ser político compreendeu em níveis mais profundos o que é
cuidar do bem público. Foi o despertar da sensibilidade. Saio mais
fortalecido e consciente da minha presença do mundo”.
Rafael Maretti (participante de Olinda)
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Em suas atividades no campo social, o Instituto Fonte busca produzir e estimular a produção
e a circulação de conhecimento sobre desenvolvimento humano e social. Nesse período de
2015-2016, foram produzidas diferentes publicações, resultado de projectos e de consultorias: Mante-nha a avaliação longe da gaveta! já foi descrita como resultado do projeto Avaliação.
Incluímos aqui outras três produções: o Manual de Mobilização de Recursos, o Guia de Design Thinking aplicado a projectos sociais (ambos relacionados ao Programa de Voluntariado da
Fundação Telefônica) e a coleção didática sobre violências de gênero para o Instituto consulado
da Mulher.

PUBLICAÇÕES
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Manual de Mobilização
de Recursos
Helena Rondon
colaboração Flora Lovato

O Manual de Mobilização de Recursos foi criado e
produzido para atender a um pedido da Fundação
Telefônica Vivo: auxiliar na preparação de seus
colaboradores que atuam como voluntários em
organizações sociais. O grande motivador foi
qualificar o trabalho voluntário e fazer diferença
na vida das organizações e das pessoas que elas
beneficiam.
Como criadores da publicação, começamos o projeto com a seguinte questão trazida pela nossa cliente: como escrever uma publicação útil,
orientadora, inspiradora, objetiva, prática, com
poucas páginas e ao mesmo tempo convidativa,
capaz de ampliar a capacidade do voluntário/ leitor para contribuir com a sustentabilidade da organização social na qual está atuando?
Nasceu então uma publicação que inclui o mais
substancial sobre a mobilização de recursos e
ajuda a entender o funcionamento prático desse
processo nas organizações.
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Buscamos
fazer
um
manual vivo, que trouxesse ao
mesmo tempo a essência, a
inspiração e que ajudasse o
voluntário a compreender que
fazer a diferença começa com o
simples, começa com o “fogo”.
Compreender que o fogo não
está no que se faz, mas no “para
que” se faz.
O guia aborda o “como fazer” e
os detalhes, os cuidados, as
dicas e os princípios fundamentais na hora de
executar uma ação para a mobilização de recursos.
Também procuramos exemplificar situações,
apresentando ideias inspiradoras de eventos voltados para diferentes formas de obtenção de recursos “financeiros”, desde bazares até campanhas de financiamento coletivo. Foi organizado
em duas partes: Como Mobilizar Recursos Financeiros Livres? e Fundos Públicos Especiais.
Cada vez que nós, do Instituto Fonte, somos
convidados a produzir conhecimento a partir da
nossa prática para contribuir com a prática de
outras pessoas, consideramos isso um privilégio, um serviço que oferecemos ao mundo de
coração aberto, pois um livro, uma publicação
pode percorrer caminhos jamais imaginados.
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Guia Design Thinking Aplicado
em Projetos Sociais
Arnaldo Motta
O Instituto Fonte tem colaborado para os objetivos
do Programa Voluntários da Fundação Telefônica, que
busca uma atuação mais consciente do seu voluntariado corporativo. Além do Manual de Mobilização de
Recursos, fomos responsáveis também pela produção
da publicação Guia Design Thinking Aplicado em Projetos Sociais, cuja meta é estimular novas ideias nas
ações de voluntariado por meio da metodologia de
Design Thinking.
Focado no ser humano, o processo desafia os modelos
mentais existentes ao priorizar a participação daqueles que de fato vivem o problema para a construção
das respostas. Trata-se de um método de trabalho
não-linear, desenvolvido em quatro grandes fases:
•
exploração do problema;
•
entendimento;
•
geração de ideias e;
•
experimentação de soluções.
A publicação foi embasada em uma ação realizada na
Liga Solidária, em São Paulo, em 2016, e é composta
por um conteúdo teórico agregado ao prático, que facilita o entendimento de cada etapa e torna a leitura
mais agradável. No final do conteúdo, ainda estão disponíveis fichas de exercícios para testar os conceitos aprendidos e facilitar o desenho de cada projeto.
A produção do manual envolveu a seguinte equipe
de consultores do Instituto Fonte: Arnaldo Alves da
Motta, Juliana Cortez, Marcia Thomazinho e Pilar
Cunha. Participou ainda Edgard Charles Stuber, da
Stuber Inova.
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Você sabe o que é bropriating?
E gaslighting?
Flora Lovato
Esses dois tipos de violência psicológica, geralmente
dirigida a mulheres por homens, fizeram parte das
publicações que o Instituto Fonte realizou no último
biênio: um conjunto de quatro materiais didáticos utilizados como apoio para que educadores sociais trabalhem questões de gênero junto a grupos de mulheres.
Esses educadores, vinculados ao Instituto Consulado
da Mulher, são responsáveis pela assessoria técnica
oferecida a mulheres de baixa renda que empreendem
pequenos negócios nas cidades do Brasil em que a
Whirlpool Latin America tem planta.
Em 2016, o Instituto Consulado da Mulher passou a
oferecer às empreendedoras que apoia, além dos conteúdos vinculados ao desenvolvimento do negócio,
oficinas em torno de temáticas de gênero, particularmente aquelas relativas aos diferentes tipos de violência que as mulheres estão afeitas.

Além da violência doméstica prevista pela Lei no. 11.340/2006,
conhecida como Lei Maria da Pena, os materiais publicados tratam da autovalorização e desenvolvimento da autoestima, relações abusivas, violências psicológicas, físicas e
sexuais (domésticas ou não). Um material especial foi produzido
para tratar da aprendizagem experiencial – método de aprendizagem desenvolvido por David Kolb, professor e pesquisador
americano que estuda teorias educacionais, cuja base reside na
experiência. Ainda em processo de produção da arte, os materiais
serão disponibilizados também no site do Instituto Fonte.
Instituto Fonte 2017
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Mantenha a avaliação longe da
gaveta!
Martina Rillo Otero
Em outubro de 2013, durante a 3ª Conferência Internacional em Capacidades Nacionais de
Avaliação promovida pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o ano de 2015
foi declarado “Ano Internacional da Avaliação”.
Essa resolução da ONU foi considerada muito
relevante, uma vez que reforça a necessidade
de se avançar em melhores práticas para mensurar os resultados na área do Desenvolvimento e
ampliar o debate nos diversos países.[1]
Em celebração a este Ano Internacional da Avaliação, o Instituto Fonte e o Ficas, com o apoio
da Fundação Itaú Social, publicaram a sistematização “Mantenha a avaliação longe da gaveta!”,
cujo conteúdo se refere aos Diálogos ocorridos
em São Paulo (SP) e João Pessoa (PB). Estes
encontros foram eventos gratuitos e tiveram o
objetivo de debater sobre o desafio de tirar as
avaliações da gaveta para que elas pudessem
influenciar efetivamente a prática, a tomada de
decisões e a mudança nos processos de gestão
das organizações.
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Esta publicação está disponível no endereço:
http://institutofonte.org.br/sites/default/
Dialogos_Avaliacao - Booklet - 101016_0.pdf
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SOBRE O INSTITUTO FONTE…
Nessa época de muitas mudanças,
saiba um pouco sobre como está
composta nossa equipe, sobre
nossas contas e sobre as pessoas e organizações com as quais
estamos realizando ações.

Alexandre Randi: formado em Música Pop-

Entre idas e vindas:
conheça nossa equipe
No período de 2015-2016 a equipe do Instituto
Fonte teve mudanças: renovou, agregou e se
despediu.
Os consultores/facilitadores que permanecem
são profissionais com múltiplas experiências e
que têm apoiado a construção do campo social
brasileiro desde os anos 80.

ular e Mestre em Educação, ambos pela Universidade de Campinas. Atua com foco em
processos de desenvolvimento comunitário
e gestão organizacional. Associado desde
2007 - alexandre@institutofonte.org.br

Arnaldo Motta: psicólogo (PUC-SP) e Mestre em Psicologia Social/História da Psicologia (PUC-SP), atua como facilitador de processos de desenvolvimento de indivíduos,
grupos e organizações. Associado desde
1999 - arnaldo@institutofonte.org.br

Flora Lovato: graduada em Comunicação

Social pelo Instituto Metodista de Ensino
Superior, no qual realizou também estudos
de pós-graduação. Atua em processos de
desenvolvimento e programas de formação
para o profissional de desenvolvimento.
Associada desde 1999
flora@institutofonte.org.br

Helena Rondon: mestre em Gestão Pública (UFPE), com especialização em Fund
Raising pela Indiana University Center on
Philanthropy e Instituto Procura – México.
Atua em processos de desenvolvimento em
projetos e organizações sociais. Associada
desde 2007 - helena@institutofonte.org.br
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Luciana Petean: bacharel em Adminis-

Tião

Mariangela de Paiva Oliveira: bacha-

Ana Paula Pacheco Chaves Giorgi: for-

tração de Empresas tem atuado fortemente
em processos de Mudança Organizacional,
Redesenho de Processos e Tecnologia da
Informação. Associada desde 2004
luciana@institutofonte.org.br

rel em História e Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (USP),
dedica-se a apoiar o desenvolvimento de
grupos e organizações com base na Pedagogia Social. Associada desde 1999
mariangela@institutofonte.org.br

Martina Rillo Otero: psicóloga, Mestre em
Psicologia Experimental pela PUC-SP, atua
especialmente na área de avaliação de
projetos sociais e iniciativas voltadas para
a transformação social. Associada desde
2007 - martina@institutofonte.org.br

Rogerio Magon: administrador de empresas com especialização em administração
de entidades sem fins lucrativos pela
Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), atua
como consultor em processos de desenvolvimento organizacional, gestão estratégica e sustentabilidade em organizações
sem fins lucrativos. Associado desde 2002
rmagon@institutofonte.org.br
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Guerra: pedagogo com especializações em Pedagogia Waldorf e Pedagogia
Social. Atua em desenvolvimento organizacional de instituições sociais, apoiando o
fortalecimento das pessoas nelas envolvidas. Associado desde 1999
tiao@institutofonte.org.br

mada em Letras pela USP, Mestre em Desenvolvimento Sustentável e Treinamento
(School for International Training, EUA)
e Doutora em Educação (UNESP). Atua
como facilitadora de processos com ONGs,
fundações, escolas agrícolas e programas
de formação
anapaula.chavesg@gmail.com

Saritta Falcão Brito : formou-se em admi-

nistração de empresas e trabalha com processos de planejamento estratégico, monitoramento, avaliação de projetos sociais,
relatórios sociais, política de investimento
social privado e responsabilidade social empresarial. Mora em Recife (PE) e é associada desde 2012 - sarittafb@gmail.com

Victor Trejos: consultor financeiro, graduado em Contabilidade pela Universidade de
Manizales, com pós-graduação em Gestão
na PUC/Medellín, ambos na Colômbia. Atua
com organizações do Terceiro Setor, contribuindo nas áreas administrativa e financeira - financeiro@institutofonte.org.br
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Nessa dinâmica de mudanças, novas personalidades também passaram a integrar a equipe de
consultores:
Denise Castro: bióloga, pós-graduanda no

programa “Reflective Social Practice” pelo
Crossfields Institute (UK) e Alanus University (Alemanha). Atua com foco em ações
político-sócio-ambientais para a sustentabilidade. Líder RAPS (Rede de Ação Política
pela Sustentabilidade)
denise@institutofonte.org.br

Helena Gomes: gestora Ambiental e Mes-

tre em Ecologia Aplicada/Ambiente e Sociedade pela ESALQ-USP. Facilita oficinas
de música corporal com foco em desenvolvimento e é uma das integrantes da
Orquestra do Corpo.
helena.gomes@institutofonte.org.br

Juliana Cortez: mestre em Saúde Pública

e pós-graduada em Educação Ambiental
pela USP, especializada em gestão do terceiro setor pela FGV. Atua, desde 2002,
em iniciativas e instituições sociais voltadas para causas da juventude, educação e
do meio ambiente. É idealizadora e gestora
do projeto Guardiões do Oceano.
juliana@institutofonte.org.br
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Márcia Thomazinho: bióloga e pós-gra-

duanda no programa “Reflective Social
Practice” pelo Crossfields Institute (UK)
e Alanus University (Alemanha). Atua em
processos de desenvolvimento e aprendizagem organizacional, avaliação de projetos e sistematização de experiências.
marcia@institutofonte.org.br

Pilar Cunha: formada em geografia pela

Universidade de São Paulo. Atua no apoio
e facilitação de grupos, iniciativas e organizações, em processos de Planejamento
Estratégico, Avaliação, Desenvolvimento
Institucional e Sistematização.
pilar@institutofonte.org.br

Suzany

Costa: graduada em Ciências
Sociais pela UFCE. Atua no campo social
desde 1992, em projetos e programas em
áreas rurais e urbanas no Nordeste do Brasil
suzany@institutofonte.org.br
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Sobre contas e finanças
Relatório Financeiro 2015 – 2016
Equipe de apoio
Carina Leandro: Responsável pela
área administrativa-financeira desde
janeiro de 2012.

A equipe de apoio passou a contar
com Lilian Romão: Responsável pela
Comunicação desde agosto de 2016.
Alguns consultores muito queridos
e importantes na história da organização deixaram de fazer parte
da equipe e merecem nosso carinho
e reconhecimento pelo importante
papel e contribuição que tiveram
em toda a história da organização:
Antônio Luiz de Paula e Silva, Marina
de Magalhães Carneiro de Oliveira e
Lafayette Parreira Duarte.
Carline Piva e Andrea Regeni compuseram a equipe de comunicação e
Erika Viana foi estagiária de administração no período.
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Victor Trejos

colaboração Alexandre Randi
Em 2015, o Instituto Fonte teve uma receita total de R$1.780.494,00. Desse valor, 64% corresponde a prestação de serviços de consultoria,
15% foi gerado pelos programas de formação
oferecidos, 10% corresponde a contribuições
dos associados. As receitas com aplicações financeiras equivaleram a 6% do montante e os
3% restantes são referentes a doações de pessoas físicas e outras receitas.
As
despesas
de
2015
totalizaram
R$1.669.278,00, sendo que 24% deste valor
corresponde a despesas administrativas e operacionais, 50% a despesas com processos de
consultoria e 26% com programas de formação.
Dessa maneira, o Instituto Fonte gerou um superávit de R$111.215,00 no ano de 2015.
O ano de 2016 apresentou uma redução de 36%
das receitas, quando comparado a 2015. Esta
situação foi gerada, principalmente, pela redução
das demandas de consultoria e se refletiu também no campo das despesas, pois observamos
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uma redução de 33% do valor total das mesmas
em relação com o exercício anterior.
Em números, as receitas totais somaram
R$1.140.360,00, sendo 58% referentes à
prestação de serviços de consultoria, 19%
gerados pelos programas de formação, 10%
correspondentes à contribuição dos associados
e 11% a rendimentos gerados pelas aplicações
financeiras. Os 4% restantes correspondem
a doações espontâneas de pessoas físicas e
outras receitas.
As despesas totalizaram R$1.126.410,000,
sendo que os custos administrativos corresponderam a 33%, as despesas relativas aos processos de consultoria representaram 44% e as
despesas com programas de formação chegaram
a 23% do total. O superávit do período foi de
R$13.950,00.
-
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Receitas 2015 - 2016
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Apoiadores e Parceiros
ORGANIZAÇÕES QUE NOS APOIARAM FINANCEIRAMENTE
Fundação Itaú Social
Instituto C&A
Save the Chidren

COM QUEM REALIZAMOS INICIATIVAS JUNTOS
Oficina O ser político: Grupo Recife de Aprendizagem
(GRA) e Instituto de Desenvolvimento Social (IDS)
Ativismo delicado: The Proteus Initiative e Noetá
Artistas do Invisível: The Proteus Initiative
Projeto Avaliação: Rede Brasileira de Monitoramento e
Avaliação (RBMA), Ficas, Fundação Itaú Social. Parceiros locais: Recife: SEPLAG – Secretaria de Planejamento
e Gestão de Pernambuco. Belém: Banco da Amazônia.
Brasília: Fundo de Populações das Nações Unidas
(UNFPA), Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), Serviço Social da Indústria (SESI), Universidade de Brasília (UNB).
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Projeto Fortalecendo a Resiliência: C&A Foundation, Save the
Children, Escola de Defesa Civil (ESDEC), Secretaria de Proteção e Defesa Civil e Secretaria de Educação da Prefeitura
de Petrópolis.
Projeto Questões de Avaliação: Instituto C&A, Associação
Acorde, UNAS - União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região.
Profides Sudeste (organizações que apoiaram a divulgação):
Instituto Desiderata, Instituto Pares, Redes de Desenvolvimento da Maré (Redes).
Publicações:
FICAS,
Instituto
Itaú
Fundação
Telefônica
VIVO,
Consulado
da

Social,
Mulher.

ORGANIZAÇÃO QUE APOIAMOS COM CONSULTORIA PRÓ BONO:
Viração Educomunicação.

FIZEMOS PARTE do Dia de Doar, organizado pelo Movimento por uma Cultura de Doação, uma coalização de
organizações e indivíduos que promovem a cultura de
doação no país, e ao qual qualquer um pode se juntar:
https://www.facebook.com/groups/culturadedoacao/.
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Agradecemos pela sua leitura sobre as
nossas atividades e reflexões!
Dúvidas ou comentários podem ser encaminhados
pelo e-mail contato@institutofonte.org.br
ou pelo telefone (11) 3032-1108.
ACOMPANHE AS NOSSAS ATIVIDADES EM:
www.institutofonte.org.br
www.facebook.com/institutofonte
twitter @institutofonte
https://www.linkedin.com/in/institutofonte/

