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A LENDA DO FIS
Era uma vez um coordenador de curso e uma professora. Diz a lenda que, em
um belo dia, o coordenador chamou a professora para a sua sala. A conversa
foi curta e o desafio foi claro: apresentar uma disciplina que endereçasse os
desafios da gestão pública e empresarial para o século XXI, ao mesmo tempo
em que oferecesse as condições e ambiente que propiciasse o
desenvolvimento do pensamento crítico, para que os alunos se tornem
gestores criativos e inventivos em uma sociedade em transformação.
Sem saber que era difícil, ela foi lá e fez: introduziu a cosseleção,
fundamentou-se na transdisciplinaridade e na teoria U, baseou o processo em
dois projetos: o projeto de si mesmo - que considera a necessidade da
emergência de um sujeito presente e ativo na sua relação consigo mesmo,
com o outro e com a realidade que o circunda - e o projeto referência, que
explora a natureza dinâmica de resolução de problemas complexos no
contexto da sustentabilidade. Introduziu espaços nos encontros para
sensibilizações e não mediu esforços para arrecadar recursos para viagens de
campo, explorando a razão experiencial. Convidou especialistas, realizou kickoffs dos projetos em todas as edições, montou bancas de avaliação,
envolvendo diversos atores na co-construção das soluções propostas. Enfim,
inovou.
Ao final, o coordenador chama a professora para a mesma sala. Com a voz
suave, avisa:
---- Desculpe-me professora! Seu trabalho é muito bom e o retorno que temos
tido dos alunos é excelente. No entanto.... devo lhe dizer que tudo isso foi um
grande pretexto!
---- Como assim? disse a professora assustada.
---- Sim, um grande pretexto! O objetivo último da coordenação do curso era
outro: era transformar professores em educadores. Parece que funcionou!

Mario Monzoni
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O QUE É O FIS?

O FIS É UMA POSSÍVEL
RESPOSTA NO CAMPO
EDUCACIONAL PARA
ALGUMAS DAS MAIORES
INQUIETAÇÕES DO
NOSSO TEMPO.
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Quais são os problemas mais urgentes e as necessidades educacionais mais
prementes de nosso contexto atual?
Apesar do grande desenvolvimento científico e tecnológico, por que a
civilização ocidental continua tão insensível ao subdesenvolvimento
humano?
Por que o desenvolvimento material de nossa civilização continua
provocando tanta degradação ambiental de natureza ecossistêmica?
Por que queremos ter sempre respostas prontas e imediatas, se há muito
perdemos o ritmo natural da vida e não temos tempo para mais nada?
Por que será que não conseguimos ver as coisas a partir de outro ponto de
vista, situá-las em outra perspectiva e perceber o que acontece em outros
níveis de realidade?
E mais, por que continuamos usando a lógica binária excludente que não
considera a existência de outras alternativas e possibilidades de
materialização das coisas, separando o que é inseparável, dividindo o
conhecimento e fragmentando a realidade?”
Maria Cândida Moraes
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CONTEXTO
Em 1974, o economista Celso Furtado apresentou a ideia do desenvolvimento econômico e
do progresso como mitos. Entendendo mito como um conjunto de hipóteses e valores que
apesar de não poderem ser testados, “operam como faróis que iluminam o campo de
percepção do cientista social” (p.15), o autor já apontava para o irrealismo do modelo
utilizado para projetar a economia mundial. Citando o estudo The Limits of Growth
desenvolvido pelo MIT para o chamado Clube de Roma, Furtado (1974) relaciona o
irrealismo da premissa de que “os standards de consumo da minoria da humanidade (...) é
acessível às grandes massas de população” (p.16), com o fato do desenvolvimento
econômico depender de recursos naturais não renováveis em um sistema planetário
fechado:

“Uma vez fechado o sistema, os autores do estudo se formularam a
seguinte questão: que acontecerá se o desenvolvimento

econômico, para o qual estão sendo mobilizados todos os
povos da terra, chega efetivamente a concretizar-se, isto é,
se as atuais formas de vida dos povos ricos chegam
efetivamente a universalizar-se? A resposta a esta pergunta é
clara, sem ambiguidades: se tal acontecesse, a pressão sobre os
recursos naturais não renováveis e a poluição do meio ambiente
seriam de tal ordem (ou, alternativamente, o custo do controle da
poluição seria tão elevado) que o sistema econômico mundial
entraria necessariamente em colapso. (...) Trata-se apenas de

reconhecer que o que chamamos de criação de valor
econômico tem como contra-partida processos irreversíveis
no mundo físico, cujas consequências tratamos a ignorar.”
(p.19-20)

FURTADO, C. O Mito do Desenvolvimento Econômico. Editora Paz e Terra S/A, Rio de Janeiro, 1974.
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CONTEXTO
Diante deste contexto, o tema da Sustentabilidade assume grande relevância no final do
século XX e início do século XXI. Como forma de aproximar e mobilizar esforços das
organizações – grandes símbolos do desenvolvimento econômico – para a criação de uma
economia global mais sustentável e inclusiva, a Organização das Nações Unidas (ONU)
lança o programa Global Compact no ano de 2000. Em 2015, com mais de 8.000 empresas
signatárias, a ONU apresenta no relatório “Impact, transforming business, changing the
world”, um balanço que aponta para um número crescente de esforços para incorporar a
sustentabilidade nas agendas corporativas, a criação de novos indicadores de impacto e
modelos de regulamentação, e o desenvolvimento de novos modelos de colaboração entre
negócios e sociedade como forma de buscar soluções inovadoras para questões
socioambientais cada vez mais complexas. Por outro lado, o mesmo relatório aponta para a
falta de alinhamento entre intenções e ações concretas, e para a necessidade de acelerar a
escala das mudanças globais, que ainda parecem tímidas frente aos desafios.
Mas se a inquietação permanece, e as mudanças parecem não vir no ritmo necessário, o que
dizer sobre o papel da educação e dos processos formativos? Será possível, por meio deles,
reformular nosso modo de pensar e agir que, de alguma maneira, alimenta os mitos, como
os apontados por Celso Furtado, e nossa incapacidade de compreender a realidade em todas
as suas dimensões e complexidade?
Para Morin (2011), a prioridade máxima para a educação no século XXI é “consolidar a
ética da educação planetária.” Para tanto, o autor propõe sete saberes que incluem:
conhecer o conhecimento humano; superar a supremacia do conhecimento fragmentado,
substituindo-a por um modo de conhecer capaz de apreender os objetos em toda sua
complexidade; restituir na educação a capacidade de compreendermos o que significa ser
humano; e ensinar a ética, não por meio de lições de moral, mas com base na consciência
de que somos ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade, e parte da espécie” (p.1518).

ONU, relatório “Impact, transforming business, changing thee world”. https://www.unglobalcompact.org/library/1331
MORIN, E. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Cortez Editora, Brasília, e UNESCO, Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2011.
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É impressionante que a educação que visa transmitir conhecimentos seja
cega quanto ao que é conhecimento humano (...)
A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas
impede frequentemente que se opere o vínculo entre as partes e a
totalidade, e deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de
apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto.
O ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e
histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente
desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado
impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de
modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e
consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua
identidade comum a todos os outros humanos.
A educação deve contribuir não somente para tomada de consciência de
nossa Terra-pátria, mas também permitir que esta consciência se traduza
em vontade de realizar a cidadania terrena.”

Edgar Morin
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FORMAÇÃO
mais do que um curso ou disciplina, onde

o

o foco é a transmissão de conteúdos,

FIS propõe um processo que busca
promover as condições necessárias para
fazer emergir um sujeito mais consciente
de si e de sua interdependência e
complexidade, e mais ativo e autônomo na
sua relação consigo mesmo, com os outros
e com a realidade.

INTEGRADA
no centro destas condições está uma
mudança fundamental de paradigma:

O QUE É O

FIS?

da

fragmentação para integração.
De um modelo disciplinar fragmentado e
unidimensional, não mais suficiente para
lidar com a complexidade da realidade,
para um modelo inter e transdisciplinar,
integrando teoria-prática; público-privado;
academia-empresa-sociedade; indivíduocoletividade-meio
ambiente-futuras
gerações;
professor-aluno-convidados;
diversas-formas-de-conhecer;
diversasformas-de-acessar-conhecimento (razão
formal-razão experiencial-razão sensível).

para a

SUSTENTABILIDADE
porque a sustentabilidade é uma forma
de fazer que leva em conta não apenas
as necessidades individuais e imediatas,
mas parte de uma

visão sistêmica,
inclusiva e responsável para
com os outros. Uma forma de fazer
que não se baseia em conquistas e
fórmulas
do
passado,
mas

compreende a realidade em
toda sua complexidade e busca
soluções inovadoras para lidar com os
desafios atuais.
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“O FIS não foi a matéria que eu mais aprendi na
GV. Foi a matéria que mais me transformou (...).
No FIS, eu não estava recebendo conteúdo, não
era uma transferência de conhecimentos, era
um desenvolvimento humano totalmente
diferente, era uma integração do mental com o
coração, com o profissional, com o coletivo.”
Aprendente FIS

Foto: Milene Fukuda
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“Se meu olhar muda,
o mundo muda.”
Basarab Nicolescu
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O OLHAR
DO FIS
PARA:

O APRENDENTE-ALUNO
Aprender é característica intrínseca de viver. Assim, o
aprendente é aquele que está sempre se
desenvolvendo, em constante processo de produção de
si mesmo. Não somente pelo que lhe é colocado de
fora para dentro, mas pelo que é percebido e
compreendido, de dentro para fora. O estudante, por
outro lado, é aquele que trilha um caminho prédeterminado. Uma sequência de informações que
permite categorizar e organizar os conhecimentos para
obter certas finalidades. No FIS, olhamos para os
estudantes como aprendentes, como sujeitos integrais
que estão aprendendo o tempo todo por meio de suas
interações internas e externas; por meio da razão
formal e do conhecimento estruturado, mas também
por meio de sentimentos, sensações e experiências. E
como somos todos aprendentes, falamos em
aprendente-aluno, apenas para designar uma condição
institucional.

A EMERGÊNCIA DO SUJEITO
Falamos em Emergência do Sujeito como o processo de
ativação e apropriação do potencial perceptivo,
reflexivo e criativo do que significa ser humano. Neste
sentido, compreendemos o sujeito, não apenas sob o
ponto de vista da ciência clássica - determinado pelos
seus limites sensoriais e neutro em relação aos objetos
de sua investigação, mas também sob a perspectiva de
um fenômeno singular e integrado em si e com o meio.
A partir disso, o FIS, em seu propósito de criar
condições para a emergência do sujeito, tem como foco
atuar na percepção dos aprendentes. Possibilitar uma
ampliação da consciência de si mesmos, de suas
relações, do contexto global do qual fazem parte, e de
todo o seu potencial autotransformador.
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O OLHAR
DO FIS
PARA:

O APRENDENTE-DOCENTE
No FIS, entendemos que o professor é um aprendentedocente. Tem suas funções e responsabilidades
institucionais como professor, mas também está em
situação de co-aprendência junto aos alunos. Participa
e se coloca aberto e sensível às mesmas experiências
do grupo. Reflete sobre cada etapa vivida, aprende com
elas e revisa o que for necessário, tanto no processo do
FIS, quanto em sua própria atuação. Também tem o
papel de coach: um orientador que faz boas perguntas
e não necessariamente tem as respostas prontas.
Dentro deste contexto, contamos também com uma
equipe interna que colabora com o processo de
aprendizagem do grupo, e também se coloca como
aprendente, sempre aberta à experiência.

O TERRITÓRIO DE APRENDIZAGEM
Ao olharmos para o estudante como um aprendente e
ao definirmos nosso propósito como ‘criar condições
para a emergência do sujeito’, entendemos nosso
território de aprendizagem como muito além da sala de
aula. Fazemos deste espaço, um importante ponto de
encontro, troca e diálogo, mas também valorizamos
todas as outras formas de desenvolver e compartilhar
aprendizados, como as conexões internas de cada
aprendente (nos momentos que eles têm consigo
mesmos), as conexões relacionais (nos momentos
formais e informais de troca entre o grupo, e do grupo
com a equipe), e as conexões com o meio (nos
momentos de viagens de campo, por exemplo).
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“Aprender é antes de tudo estar
vivo e portanto essa ação pertence
à Vida. Graças à sua capacidade
de aprender, o ser humano é capaz
de atualizar, ou seja, tornar
manifesto (realizar) seu potencial
de evolução (...) nossa aprendência
é o motor da emergência do
sentido que buscamos. ”
Hélène Trocmé-Fabre

Foto: Milene Fukuda
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ORIGEM DO FIS

Dentro da compreensão de que a sustentabilidade deva ser incorporada ao modelo vigente
de educação, organismos internacionais, empresas e sociedade civil, passam a gerar uma
demanda por uma nova proposta educacional, que dê conta dos desafios do século XXI.
Para atender a essa demanda, e complementando as intenções por trás do Global
Compact, as Nações Unidas desenvolveram o PRME - Principles for Responsible
Management Education, uma iniciativa que pretende que as escolas de negócio do mundo
inteiro gradualmente integrem em seus currículos, pesquisas, aulas, metodologias e
estratégias institucionais, os temas da responsabilidade social corporativa e
sustentabilidade.

Seguindo sua tradição de pioneirismo e excelência na educação, a Fundação Getulio Vargas
tornou-se signatária do PRME em 2009, e, por meio de seu Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVces), criou o FIS – Formação Integrada para a Sustentabilidade, neste
mesmo ano.

16

Os seis princípios do PRME são:

PROPÓSITO: Desenvolver as capacidades dos alunos para serem futuros geradores
de valor sustentável para as empresas e a sociedade em geral, e trabalhar para
uma economia global inclusiva e sustentável.
VALORES: Incorporar em atividades acadêmicas e currículos os valores da
responsabilidade social global como retratado em iniciativas internacionais, como
o Pacto Global das Nações Unidas.

METODOLOGIA: Criar estruturas de ensino, materiais, processos e ambientes que
possibilitem experiências de aprendizagem eficazes para a liderança responsável.

PESQUISA: Participar de pesquisas conceituais e empíricas para avanço da
compreensão sobre o papel, dinâmica e impacto das corporações na criação de
valor social, ambiental e econômico sustentável.
PARCERIAS: Interagir com os gestores das corporações de negócios para ampliar o
conhecimento sobre seus desafios no cumprimento de responsabilidades sociais
e ambientais, e explorar abordagens conjuntamente eficazes para enfrentar esses
desafios.
DIÁLOGO: Facilitar o diálogo e apoiar o debate entre educadores, estudantes,
empresas, governos, consumidores, mídia, organizações da sociedade civil e
outros grupos interessados sobre questões críticas relacionadas à
responsabilidade social global e sustentabilidade.

Para saber mais sobre o PRME, acesse a página oficinal do programa na ONU, e a
página do Chapter Brazil (grupo formado pelas instituições signatárias Brasileiras):
http://www.unprme.org/index.php
http://www.prmebrazil.com.br/
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propõe
COMO O FIS DIALOGA COM OS PRINCÍPIOS DODo
PRME?

METODOLOGIA

PROPÓSITO

VALORES

O FIS dialoga com diversos dos princípios do PRME, mas acima
de tudo propõe uma nova “estrutura de ensino”, criando
condições para ampliar a percepção dos aprendentes e fazer
emergir uma “liderança responsável”.

Dentro da metodologia do FIS, incorporamos o propósito de
desenvolver futuros gestores capazes de trabalhar para uma
“economia global inclusiva e sustentável”, assim como os
valores da “responsabilidade social global”.
Por meio do FIS, também avançamos no estabelecimento de
parcerias com instituições públicas e privadas e no
entendimento de seus “desafios no cumprimento DE
responsabilidades sociais e ambientais.”

PARCERIAS

DIÁLOGO

Finalmente, temos o diálogo como forma central de atuação,
num processo que estimula a escuta ativa e o auto
posicionamento para uma troca mais efetiva entre educadores,
aprendentes, empresas, governos, organizações da sociedade
civil e todos os outros atores envolvidos em nosso processo.

18

O FIS
COMO UMA
DISCIPLINA
ELETIVA DA
GRADUAÇÃO
DA FGV-EAESP

Desde sua origem, o FIS tem
sido aplicado no curso de
graduação da FGV-EAESP,
como uma disciplina eletiva
oferecida aos alunos a partir
do
5º
semestre
de
Administração de Empresas,
Administração
Pública,
Economia e Direito.
Entendemos que aplicações
do FIS para outros públicos e
contextos seja possível, ainda
que adaptações precisem ser
pensadas e testadas.
Por isso desenvolvemos este
Guia.
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PARA
QUEM
É ESTE
GUIA?

QUANDO
UTILIZÁLO?

Baseados na crença de que a sustentabilidade precisa
ser incorporada pelas pessoas para que possamos
provocar uma mudança radical na sociedade em que
vivemos, disponibilizamos este conteúdo de forma
gratuita e aberta a todos os interessados.
Mas para que possamos formar indivíduos mais
conscientes e com real potencial de transformação, é
importante que a aplicação da proposta do FIS, ainda
que adaptada a diferentes contextos, seja feita de
maneira consistente com seus fundamentos.

Diante de desafios complexos, para os quais não há
respostas prontas; para os quais as ferramentas e
conhecimentos específicos não são suficientes.
Quando as pessoas se mostram abertas para vivenciar
uma jornada de autorreflexão e desconstrução, que
leva à emergência do sujeito.
Quando há o desejo de formar grupos com visão
estratégica para sustentabilidade, e alta capacidade de
liderança e inovação.

POR QUE
UMA
VERSÃO
1.0?

Porque este é um primeiro exercício de sistematização
da proposta do FIS, contendo seus fundamentos e
aplicação práticas dentro do contexto da graduação da
FGV-EAESP.
Assim, entendemos que conforme a proposta do FIS
evolui e se desenvolve para novos contextos e
aplicações, novas versões do Guia poderão ser
desenvolvidas, assim como novos formatos de
sistematização e navegação.
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NAVEGANDO
PELO MATERIAL
IDENTIDADE VISUAL
A identidade visual do Guia foi inspirada em aspectos característicos do FIS.

O desenho geométrico* traz uma combinação aleatória de polígonos, que sobrepõe as
cores do logotipo do FIS, formando novas cores e destacando o elemento integrador.
Os elementos gráficos trazem transparência em alguns momentos, como símbolo daquilo
que está entre, através e além – característica transdisciplinar do FIS.
As citações são expressas em fontes diferentes, simbolizando a diversidade, que buscamos
trazer para todas as nossas turmas.
Todas as fotos foram tiradas ao longo das últimas onze edições do FIS (2009-2015).
Finalmente, a composição do layout foi pensada de maneira a contemplar diferentes
linguagens e formas de transmitir nossos conteúdos:
Conteúdos Explicativos

Expressões artísticas

Referenciais teóricos

Fotos, histórias e depoimentos

Exemplos, dicas e
informações adicionais**

Frases inspiradoras
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*Imagem geométrica gerada pelo Trianglify Background Generator: http://alssndro.github.io/trianglify-background-generator/
** Fonte dos ícones: http://www.iconarchive.com/

NAVEGANDO
PELO MATERIAL
TOM DE VOZ
Optamos por um tom de voz próximo, aquele que lembra o de uma conversa.
Isso porque nosso objetivo é o de tornar o FIS mais próximo das pessoas, abrindo a
possibilidade para novas aplicações e aprendizados.

Dentro deste espírito dialógico, criamos alguns momentos de pausa, onde fazemos um
convite para que você, leitor, experimente um território de aprendizagem, refletindo sobre
o que está acessando.
Qualquer comentário ou questão inspirados por estes momentos de pausa, ou por
qualquer outro elemento do percurso, entre em contato conosco por meio de nossos
canais:
Fale conosco: www.fgv.br/ces
Facebook: GVces
Teremos muito prazer em nos comunicar com você!
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“O viajante ainda
é aquele que
mais importa
numa viagem.”
André Suarés
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A EXPERIÊNCIA
DO FIS TERÁ
A QUALIDADE
QUE A ELA
CONFERIRMOS.
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POR ISSO, ESTE É UM GUIA.
UMA ORIENTAÇÃO, UM CAMINHO,
NÃO UMA RECEITA PRONTA.
PORQUE O FIS PROPÕE UM JEITO
DE FAZER. QUE SE BASEIA EM
ABORDAGENS TEÓRICOMETODOLÓGICA E SEGUE UM
PROCESSO, MAS QUE SOZINHO
NÃO TEM VIDA.
DEPENDE DAS PESSOAS E DA
QUALIDADE COM QUE SE
RELACIONAM COM ESTA
JORNADA.
NÃO APENAS DE QUEM PARTICIPA
DELA. MAS TAMBÉM, DE QUEM A
PREPARA E CONDUZ.
BEM VINDO AO FIS!
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2_
ESSÊNCIA
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“A experiência é o que nos
passa, o que nos acontece, o
que nos toca. Não o que se
passa, não o que acontece,
não o que toca. A cada dia se
passam muitas coisas, porém,
ao mesmo tempo, nada nos
acontece. Dir-se-ia que tudo o
que se passa está organizado
para que nada nos aconteça.
Nunca se passaram tantas
coisas, mas a experiência é
cada vez mais rara.”
Jorge Larrosa Bondía
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propósito
Foto: Lili Lungarezi
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PROPÓSITO
O propósito do FIS é criar condições para a emergência do sujeito:
indivíduos mais conscientes e apropriados de seu potencial reflexivo
e criativo, e mais autônomos em suas práticas pessoais e
profissionais, por meio da ampliação de sua percepção e
interpretação da realidade, e da construção de relações de maior
qualidade - dos aprendentes consigo mesmos, com os outros e com
o contexto global do qual fazem parte.

Indivíduos como
agentes: promover
a emergência do
sujeito.

Realidade como
formação: ampliar
o paradigma de
percepção e
interpretação da
realidade.

Relações como elo entre
sujeito e realidade:
construir relações de
maior qualidade.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio
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objetivos
Foto: Lili Lungarezi
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OBJETIVOS
A partir deste propósito, temos como objetivos específicos:

Indivíduos como
agentes: promover
a emergência do
sujeito.

Realidade como
formação: ampliar
o paradigma de
percepção e
interpretação da
realidade.

Relações como elo entre
sujeito e realidade:
construir relações de
maior qualidade.

_Desenvolver condições para os indivíduos fazerem suas próprias escolhas de maneira
mais livre (voluntária e guiada por um pensamento crítico), consciente de sua relação com
os outros (além dos próprios interesses), e conectada com a complexa realidade em que
vivemos.
_Possibilitar que os indivíduos falem a partir de experiências e não de opiniões, para que
sejam autores de seus discursos e práticas.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio
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OBJETIVOS
A partir deste propósito, temos como objetivos específicos:

Indivíduos como
agentes: promover
a emergência do
sujeito.

Realidade como
formação: ampliar
o paradigma de
percepção e
interpretação da
realidade.

Relações como elo entre
sujeito e realidade:
construir relações de
maior qualidade.

_Sensibilizar para o contexto em que estamos inseridos, por meio do contato direto com o
mesmo, criando condições para a ampliação de percepção e interpretação da realidade,
em todas as suas dimensões.
_Permitir um novo olhar que ultrapasse a logica binária prevalecente em nossa sociedade,
introduzindo a possibilidade de uma lógica mais inclusiva, capaz de superar paradoxos e
polaridades.
_Apresentar a complexidade no processo de tomada de decisão, tanto na vida pessoal
como profissional, e seus possíveis impactos e consequências.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio
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OBJETIVOS
A partir deste propósito, temos como objetivos específicos:

Indivíduos como
agentes: promover
a emergência do
sujeito.

Realidade como
formação: ampliar
o paradigma de
percepção e
interpretação da
realidade.

Relações como elo entre
sujeito e realidade:
construir relações de
maior qualidade.

_Estimular presença e diálogo por meio da atenção plena, da escuta sensível e do auto
posicionamento, de maneira que os aprendentes exercitem a auto-observação e a
autodescoberta, assim como a observação, o interesse genuíno e descoberta dos outros e
da realidade ao seu redor.
_Aprender a mudar, privilegiar a iniciativa em vez da passividade, a abertura em vez da
estreiteza, a colaboração em vez da concorrência, a flexibilidade em vez da rigidez, a
autonomia em vez da dependência, o questionamento em vez da crença autoritária.
_Cultivar a relação com parceiros e mobilizar a sociedade para o tema trabalhado pelos
aprendentes a cada semestre.
_Produzir novos conhecimentos sobre sustentabilidade e processos formativos e
dissemina-los para a sociedade, tornando o projeto desenvolvido pelos aprendentes um
bem público.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio
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“Não aprendemos apenas ferramentas para
interferir no mundo a nossa volta, aprendemos a
perceber melhor a nós mesmos, o mundo e suas
relações. Dessa nova consciência do olhar, surge
o poder e as responsabilidades das ferramentas
que temos em mãos para a concepção de um
mundo melhor.”
Aprendente FIS

Foto: Lili Lungarezi

37
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COMPONENTES
CENTRAIS
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“Nada lhe posso dar que já
não exista em você mesmo.
Não posso abrir-lhe um
mundo de imagens, além
daquele que há em sua
própria alma.
Nada lhe posso dar a não
ser a oportunidade, o
impulso e a chave.
Eu o ajudarei a tornar
visível o seu próprio
mundo, e isso é tudo.”
Hermann Hesse
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projeto
referência
Foto: banco de imagens do FIS
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PROJETO REFERÊNCIA
Desafios reais

O Projeto Referência (PR) é um desafio apresentado ao grupo no início
do processo, sempre derivando de uma situação real, de uma
organização ou órgão reais.

Temas complexos e
relevantes para a
sustentabilidade

Aplicações
práticas e
entregas
concretas

fundamentos

O PR oferece uma oportunidade singular dos aprendentes
entrarem em contato com situações complexas, que envolvem
diversas realidades, atores e variáveis, e onde não há respostas
prontas. Além disso, possibilita aos aprendentes serem
protagonistas em questões relevantes da nossa época, levandose em conta os desafios da sustentabilidade.

Diante do tema escolhido, o PR tem como foco a ampliação e aplicação
prática dos conhecimentos de diversos campos (administração, economia,
direito), culminando em uma entrega final, que pode variar no formato
mas que prevê o desenvolvimento de uma possível resposta ao desafio,
deixando um legado do grupo.

COMO O FIS TRABALHA O PROJETO REFERÊNCIA
NA GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

Fazemos do Projeto Referência a prestação de um serviço a um ou mais parceiros e à
sociedade como um todo. A cada semestre, trabalhamos um tema diferente, de acordo
com os interesses da equipe, dos parceiros e da sociedade. Já tratamos de temas como
gestão de áreas protegidas, resíduos sólidos, educação, entre outros.
O PR orienta o processo de todo o semestre: em função de cada desafio, determinamos os
conteúdos que precisam ser compartilhados, assim como os convidados externos e
exemplos reais que podem ser acessados.
O formato de entrega do desafio tem variado a cada edição do FIS, de maneira a estimular
nos aprendentes sua capacidade de concretização. Ao invés de entregas que presam
apenas por reflexões e relatórios conceituais, trabalhamos também com formatos de
produto ou serviço, como por exemplo, o desenvolvimento de um vídeo documentário, um
jogo de tabuleiro, intervenções urbanas, entre outros.
Outra prática que adotamos para execução do PR é o crowdfunding, por meio do qual
estimulamos o grupo a buscar parte da verba que financiará o desenvolvimento do seu
produto/serviço final. Esta é uma forma de aproximar os aprendentes da dimensão
41
econômica da realidade, não menos importante do que as demais.

Foto: Milene Fukuda

contato com
diferentes
realidades

Foto: banco de imagens do FIS
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desafios reais e
complexos

Fotos: banco de imagens do FIS
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aplicações
práticas

espírito de
grupo

Fotos: banco de imagens do FIS
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DESAFIOS FIS
EDIÇÕES 2015-2009

_turma

_desafio

FIS 11
2º sem/2015

Promover experiência(s) que
mobilize(m), convide(m) e inspire(m)
os envolvidos com educação superior
a explorar a aplicação de novos
modelos, princípios e perspectivas de
formação para escolas de
administração.

FIS 10
1º sem/2015

Criar – ou potencializar – uma
intervenção em espaço público na
cidade de São Paulo, que reflita o
conceito de “cidade para pessoas”.

FIS 9
2º sem/2014

Criar um jogo de tabuleiro sobre a
Gestão de áreas protegidas públicas e
privadas no Brasil.

_parceiros
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DESAFIOS FIS
EDIÇÕES 2015-2009

_turma

_desafio

FIS 8
2º sem/2013

Criar um vídeo documentário sobre a
Política Nacional de Resíduos Sólidos
no Brasil.

FIS 7
1º sem/2013

Criar um plano de captação de
recursos para a implantação de
Parque Tecnológico Regional de
Sustentabilidade Urbana para 26
municípios de São Paulo.

FIS 6
2º sem/2012

Criar um road map para desenvolver
um cluster de tecnologia limpa que
fomente cadeias de valor de
eficiência energética e energia
renovável.

FIS 5
1º sem/2012

Criar uma Política de Gestão e
Desenvolvimento de Fornecedores
para que empresas brasileiras de
mineração sejam protagonistas em
cadeia de suprimentos sustentáveis.

_parceiros
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DESAFIOS FIS
EDIÇÕES 2015-2009

_turma

_desafio

FIS 4
2º sem/2011

Criar um fundo de apoio ao pequeno
produtor que construa pontes entre o
agroempreendedor e a economia de
mercado.

FIS 3
1º sem/2011

Criar uma proposta de valor e um
modelo de negócios de inclusão
financeira para a população de baixa
renda no Brasil.

FIS 2
2º sem/2010

Criar um conjunto de diretrizes para
uma política pública de conservação e
uso sustentável da biodiversidade,
bem como o conhecimento
tradicional a ela associado.

FIS 1
1º sem/2010

(sem logomarca
criada pela
turma)

_parceiros

Elaborar um Parecer para o comitê de
crédito de dois bancos signatários dos
Princípios do Equador – Itau e
Santander – sobre a operação de
crédito no AHE Belo Monte.
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TURMAS FIS | EDIÇÕES 2015-2009
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“O essencial era não ter resposta, é o desafio
complexo, sem resposta pré-estabelecida. Você
não tem os especialistas que te falam: “olha,
mudança climática resolve assim, assim, assado.
Resposta é ‘A’ ‘B’ e ‘C’. Não existe, vamos criar e
discutir junto. (...) É um projeto de educação pra
valer (...) “vamos sentar aqui, nós somos
especialistas, beleza, mas olha, a gente só tem um
acúmulo maior, nós somos seres humanos juntos,
que vamos colocar esse desafio, vamos viver
juntos de igual pra igual”. É o desafio da
descoberta.”
Aprendente FIS

“[...] dá até arrepio [...] a gente criou um
time, criou um grupo, criou um amor entre
a gente, entre os professores, já não tinha
mais essa coisa de professor-aluno, era
todo mundo amigo [...] foi uma conexão,
até hoje quando a gente se vê, parece que
se viu ontem.”
Aprendente FIS

Foto: banco de imagens do FIS
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projeto de
si mesmo
Foto: Lili Lungarezi
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PROJETO DE SI MESMO
Autoformação

O Projeto de Si Mesmo (PSM) propicia ao aprendente um maior contato
consigo mesmo e a descoberta de novas dimensões de sua interioridade,
visando a emergência de sujeitos mais autônomos e conscientes.

Atividades ao
longo de todo
o processo

Descobertas
mais amplas

fundamentos

Ele se realiza por meio de atividades autorreflexivas, experienciais e
interpretativas ao longo de todo o processo.

Mais do que consciência individual e subjetiva, o PSM abre caminho para
a descoberta do cultural, do universal e mesmo do intangível, do qual
todos nós, enquanto seres humanos que somos, participamos.

COMO O FIS TRABALHA O PROJETO DE SI MESMO
NA GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

Diversos momentos oferecem oportunidades para os aprendentes entrarem em contato
consigo mesmos, ampliarem sua percepção interna (sobre si) e externa (sobre a realidade)
e questionarem seus posicionamentos e escolhas.
Por um lado, temos momentos mais livres, como as sensibilizações, as criações artísticas e
o próprio silêncio, como convites a este contato interno.
Por outro lado, utilizamos ferramentas da Transdisciplinaridade – uma de nossas
inspirações teórico-metodológicas – que possibilitam uma imersão interna mais guiada.
Uma destas ferramentas, a Matriz Transdisciplinar de Exploração, possibilita ao aprendente
explorar seu estado interno no início, no meio e no final do processo, acessando seu
próprio crescimento e deslocamento.
(descreveremos as ferramentas da Transdisciplinaridade no capítulo Processo, conforme as
mesmas aparecem nas diferentes etapas do FIS)
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contato
consigo
mesmo
Foto: banco de imagens do FIS

Foto: Milene Fukuda
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atividades autorreflexivas,
experienciais e contemplativas

Fotos: Milene Fukuda
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“Eu estava acostumada a fazer
assim: ter a minha meta, vou lá e
cumpro, qual o próximo passo? (...)
De repente veio o FIS e espera aí. E o
resto? E você? E o que está
acontecendo? (...) Hoje eu sou uma
pessoa diferente. Resgatei coisas do
passado, ideais, que hoje me
marcam.”
Aprendente FIS

Foto: Lili Lungarezi
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INSPIRAÇÕES
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INSPIRAÇÕES TEÓRICOMETODOLÓGICAS
O FIS se baseia em duas abordagens teórico-metodológicas:
A TRANSDISCIPLINARIDADE (TD)
“Trans é o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas
e além de todas as disciplinas, remetendo também à ideia de transcendência.” (CETRANS)
Neste sentido, a Transdisciplinaridade é uma teoria do conhecimento que nos convida não
apenas a integrar conhecimentos de diversas disciplinas (o que se dá por meio da
Interdisciplinaridade), mas a ultrapassá-los e atravessá-los, incluindo os conhecimentos
tidos como não disciplinares, como a arte, a cultura e a espiritualidade.
Para a “compreensão, incorporação e implementação dessas inter-relações, e devido à sua
imensa complexidade (...) a Transdisciplinaridade traz sua própria contribuição integradora”
por meio de três pilares metodológicos: a complexidade, a lógica do terceiro incluído e os
níveis de realidade. (CETRANS)
No FIS, a TD permeia tanto a essência do modelo – nosso propósito, quanto as práticas do
processo – metodologias e ferramentas.

A TEORIA U
Desenvolvida por Otto Scharmer e outros pesquisadores da área de Aprendizagem e
Mudança Organizacional do MIT, “a Teoria U propõe que a qualidade dos resultados que
obtemos em qualquer sistema social é consequência da qualidade de percepção e
consciência a partir da qual operamos nestes sistemas.” (Presencing Institute)
Desde que emergiu em 2006, a Teoria U tem sido compreendida como: um framework; um
método para liderar mudanças profundas; e uma maneira de ser – conectando aos aspectos
mais autênticos e elevados do indivíduo.”
Diante disso, e do contexto em que surge, a Teoria U apresenta, numa linguagem
pragmática e acessível ao ambiente das escolas de negócios, um processo a ser seguido,
visando ampliar a qualidade de percepção e consciência individual, e consequentemente
fazer emergir resultados mais eficazes e inovadores para situações complexas.
No FIS, a Teoria U permeia principalmente a forma como estruturamos o processo e o
percurso formativo.

CETRANS – Centro de Educação Transdisciplinar: http://cetrans.com.br/cetrans/o-que-e-a-transd/)
PRESENCING INSTITUTE - https://www.presencing.com/theoryu)
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transdisciplinari
dade
Foto: Denise Curi
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A transdisciplinaridade é uma teoria do conhecimento,
é uma compreensão de processos, é um diálogo entre
as diferentes áreas do saber e uma aventura do
espírito. A transdisciplinaridade é uma nova atitude, é
a assimilação de uma cultura, é uma arte, no sentido
da capacidade de articular a multirreferencialidade e a
multidimensionalidade do ser humano e do mundo.”
Fonte: CETRANS – Centro de Educação Transdisciplinar
http://cetrans.com.br/cetrans/o-que-e-a-transd/

59

TRANSDISCIPLINARIDADE

ARCABOUÇO TEÓRICO

“A disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade são as quatro flechas de um único e mesmo arco: o do
conhecimento.” (Nicolescu, 1999, p.53 apud Livro-Obra FIS).
O QUE É A TRANSDISCIPLINARIDADE?
Para melhor compreender a Transdisciplinaridade, trazemos um sumário das demais
formas de conhecimento, como foram apresentados no Livro-Obra FIS – Experiência Inter e
Transdisciplinar em Escola de Negócio:
A Disciplinaridade representa uma forma de conhecimento baseada na exploração
científica de um domínio especializado e homogêneo. Percebe a realidade a partir de
princípios da Ciência Clássica, como a ordem (concepção determinística e mecânica do
mundo) e a separação (decomposição de um fenômeno em elementos simples).
A Multidisciplinaridade envolve a justaposição de diversas disciplinas, mas sem que necessariamente – as relações entre elas sejam explicitadas. Um exemplo seria a
coexistência de diferentes disciplinas em um mesmo semestre letivo.
A Pluridisciplinaridade implica numa justaposição de disciplinas afins, como a matemática e
a física, por exemplo. Mas neste caso, apesar de haver uma aglutinação de conhecimentos,
não há uma integração dos mesmos.
A Interdisciplinaridade é composta por disciplinas de diversas áreas do saber, em que há
uma interação em função do seu objeto de conhecimento. É um campo mais complexo que
os demais, pois exige uma transposição de conceitos, metodologias e lógicas, assim como
uma dinâmica relacional entre as pessoas e entre estas e o objeto da pesquisa.
Apesar das diferenças entre estas formas de conhecimento, todas elas partem de um olhar
disciplinar, que estuda fragmentos de uma única dimensão da realidade. Dentro do modelo
da Ciência Clássica, as disciplinas dirigem-se a uma parte do todo, e não ao todo;
consideram a realidade unidimensional; e observam as regularidades dos fenômenos. Além
disso, ainda que haja um exercício de integração, como no caso da pluri e da
interdisciplinaridade, estas ainda mantém outra característica fundamental do olhar
disciplinar: a dicotomização, ou separação, entre sujeito e objeto.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio
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TRANSDISCIPLINARIDADE

ARCABOUÇO TEÓRICO

COMO ELA SURGE E SE DESENVOLVE NO CAMPO CIENTÍFICO?
Primeiramente introduzida como termo pelo epistemólogo Jean Piaget na década de 1970,
a Transdisciplinaridade foi desenvolvida a partir da confluência de diversas áreas do
conhecimento e suas comunidades científicas, na busca por uma perspectiva
paradigmática que respondesse efetivamente à crescente complexidade do sistema social
humano, sua fenomenologia, e a grande questão de sua sustentabilidade e sobrevivência.
A partir da revolução quântica na primeira metade do século XX - que oferece a base
empírica e o rigor matemático para o questionamento da hegemonia da ciência clássica as ciências humanas encontram o respaldo inequívoco da física para uma reformulação dos
axiomas que orientam a produção científica e o dualismo sujeito-objeto, abrindo a
possibilidade de uma profunda integração entre saberes científicos, tradicionais, populares,
artísticos e espirituais.
A hegemonia da visão clássica, determinista, materialista, dualista, passa a ser relocalizada
na produção do conhecimento, bem como na perspectiva formativa frente à visão de
diferentes níveis de realidade que incluem dimensões como afetividade, psiquismo e
espiritualidade.
A Transdisciplinaridade ganha espaço na comunidade científica, e nas duas últimas décadas
do século passado a UNESCO passa a integra-la e indica-la como perspectiva formativa
adequada ao século XXI, através da elaboração dos 4 pilares: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser.
A partir das duas últimas décadas de um conturbado século XX, a Transdisciplinaridade
vem fortalecendo suas bases pautadas pelo rigor da física em seu novo paradigma quântico
e incluindo epistemologias das ciências humanas como a Complexidade e a
Fenomenologia.
Em uma confluência de diversas revoluções paradigmáticas em diferentes campos do
conhecimento, principalmente o da física (quântica) e da filosofia (fenomenologia), a visão
Transdisciplinar vem se mostrando uma abordagem necessária e integrada aos desafios da
sustentabilidade da espécie humana.
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TRANSDISCIPLINARIDADE

ARCABOUÇO TEÓRICO

Breve histórico da TD:
1986 - A Declaração de Veneza: primeiro documento oficial que faz referência
explicita ao termo como visão paradigmática. Comunicado final do Colóquio "A
Ciência Diante das fronteiras do Conhecimento" organizado pela UNESCO.
1991 - Congresso Ciência e Tradição: Perspectivas Transdisciplinares para o Século
XXI - organizado pela UNESCO.
1994 - 1º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade - em Arrábida, Portugal,
onde é elaborado o primeiro documento de apresentação oficial da visão
transdisciplinar em A Carta da Transdisciplinaridade (disponível em anexo).
1996 - Relatório para UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o
Século XXI - documento que instaura os 4 pilares da educação para o século XXI.
1997 - Congresso de Locarno: Que Universidade para o Amanhã? Em busca de uma
evolução transdisciplinar da Universidade - Parceria entre CIRET (Centro
Internacional de Estudo e Pesquisa Transdisciplinar, França) e UNESCO; formulação
dos três pilares da metodologia TD - Níveis de Realidade, Complexidade e Lógica do
Terceiro Incluído.
1998 - Criação do CETRANS (Centro de Educação Transdisciplinar, Brasil) - abrigado
pela Escola do Futuro da Universidade de São Paulo.
2000 - Conferência internacional de Transdisciplinaridade Joint Problem Solving
among Science Technology and Society - Zurique
2005 - 2º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade - realizado no Brasil, onde foi
elaborada a Mensagem de Vila Velha Vitória (link abaixo)

Para saber mais sobre a transdisciplinaridade, acesse:
http://cetrans.com.br/
http://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b12c8por.php - Universidade e TD
http://www.cetrans.com.br/textos/documentos/mensagem-vila-velha-vitoria.pdf mensagem de vila velha/vitória
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf - Relatório para Unesco da
comissão internacional sobre educação para o seculo XXI
Você também pode encontrar em anexo:
> a Carta da Transdisciplinaridade, adotada no 1º Congresso Mundial de
Transdisciplinaridade, em 1994.
> O Manifesto da Transdisciplinaridade de Barasab Nicolescu.
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TRANSDISCIPLINARIDADE

ABORDAGENS
METODOLÓGICAS

A metodologia Transdiciplinar se apoia em três pilares:
COMPLEXIDADE

“Para o pensamento complexo, por mais que compreendamos as
partes de um sistema, não estamos habilitados a compreender a
propriedade do todo que o caracteriza. Existem interações que não
podem ser resolvidas ou explicadas por equações lineares, ou seja,
relações diretas causa/efeito.“ Assim, alguns aspectos que
caracterizam o comportamento de sistemas complexos incluem:
paradoxos, incompletude, autorreferências, e contradições. Tratam,
portanto, de mudanças e preservações; da macrodeterminação do
todo e autonomia das partes.* Além da complexidade sistêmica em
um mesmo nível de realidade (multirreferencialidade) há ainda a
complexidade que integra diferentes níveis de realidade em suas
múltiplas representações (multidimensionalidade).

NÍVEIS DE
REALIDADE

Este pilar reconhece que existem diversos níveis de realidade, assim
como diferentes formas do ser humano acessá-la. O Nível 1 de
realidade é aquele que acessamos por meio dos nossos cinco
sentidos; o Nível 2 é aquele que acessamos pelo nosso aparato
perceptual: representações, pensamentos, formulações, emoções;
o Nível 3 é aquele acessado pela intuição, pelo sentimento e/ou
pelo imaginário – é neste nível que adentramos o mundo dos
símbolos, dos mitos, da poesia; finalmente, o Nível 4 é aquele que
nos permite contemplar o mundo das essências e vivenciar a
experiência dos universais.*

LÓGICA DO
TERCEIRO
INCLUÍDO

A lógica do Terceiro Incluído inaugurada por Stéphane Lupasco,
difere da lógica clássica na medida em que vai além do pensamento
binário “isso ou aquilo’, para encontrar um terceiro elemento que
nos permite ver a realidade como “isso e aquilo” (Barasab,
2009**). Para a lógica clássica, os termos A e não–A constituem um
par de opostos, uma polaridade, não havendo possibilidade para
um terceiro termo T. Para lógica lupasciana, é possível encontrar
um terceiro termo T que integra os opostos e resolve a polaridade
A, não-A.

* Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE.
Experiência Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio
** BASARAB, N. Contradição, Lógica do Terceiro Incluído e Níveis de Realidade. Artigo disponível em:
http://cetrans.com.br/textos/contradicao-logica-do-terceiro-incluido-e-niveis-de-realidade.pdf

63

COMO O FIS TRABALHA A TRANSDISCIPLINARIDADE NA
GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

A transdisciplinaridade está presente ao longo de todo o processo do FIS.
Algumas atividades são diretamente relacionadas aos pilares da TransD: há um encontro
especialmente voltado à compreensão dos níveis de realidade, por exemplo, e uma
atividade específica (realizada na viagem de Macro Imersão) voltada à Lógica do Terceiro
Incluído.
Outras atividades e conteúdos inspiram-se na visão integral do ser humano e estruturamse de maneira a:
o Integrar mente, sentimento e ação por meio de atividades que combinem a razão
formal, a razão sensível e a razão experiencial.
o Promover uma formação integrada (formação tripolar) entre as perspectivas: do
indivíduo (auto), das relações (hetero) e da totalidade (eco ).
o Compreender o corpo, em sua totalidade, como a superfície de revelação de si mesmo.
o Trazer o belo, a arte e a surpresa (ou maravilhamento).

3 RAZÕES

AUTO
HETERO

EXPERIENCIAL

FORMAL

ARTE

SURPLUS
maravilhamento

CORPO

ECO

FORMAÇÃO TRIPOLAR

SENSÍVEL
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AS TRÊS RAZÕES
Razão
formal

fundamentos

A razão formal é aquela que remete à lei e ao hábito. Consiste na
fundamentação, conceitos, metodologias, conteúdos, teorias. Está em
conformidade com a regra geral e é a razão que estamos mais acostumados a
acessar quando pensamos em buscar conhecimento.

Razão
sensível

Razão
experiencial

A razão sensível encontra-se nos sentidos, nos sentimentos e na imaginação.
Explora a linguagem simbólica, como as metáforas, permitindo acesso ao até
então não imaginado, às potencialidades e à intuição.

A razão experiencial está na Inteligência prática, onde a produção de
sentido se dá através das experiências que se tornam conhecimento na
medida em que são interpretadas.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio

COMO O FIS TRABALHA AS TRÊS RAZÕES NA
GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

O FIS não possui aulas tradicionais expositivas. Ainda assim, diversos encontros são
pautados na razão formal, especialmente aqueles em que trazemos especialistas e
referenciais teóricos sobre o tema do Projeto Referência.
Em paralelo e durante estes encontros, utilizamos arte, metáforas e sensibilizações como
mecanismos que acessam a razão sensível. Estes tipos de atividades nos permitem fazer
viver aquilo que queremos transmitir, sem que seja necessário falar ou explicar estes
conteúdos.
Já a razão experiencial é fortemente trabalhada em função do Projeto Referência por meio
do contato com os diferentes stakeholders que atuam ao redor do tema escolhido, e das
viagens de campo.
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razão
formal

razão
sensível
Foto: Lili Lungarezi

Foto: banco de imagens do FIS

razão
experiencial

Foto: Milene Fukuda
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FORMAÇÃO TRIPOLAR

fundamentos

Auto
formação

A auto formação é um processo individual e permanente de produção de
sentido pessoal no cotidiano. Assim, não depende da ação dos formadores
ou das instituições educativas. A escolha da prática pedagógica é incluir ou
não a auto formação das pessoas às quais ele se dirige.

Hetero
formação

A hetero formação é a formação que realizamos a partir do outro. O que
aprendemos – sobre nós mesmos e sobre o mundo – por meio das nossas
relações interpessoais e com as representações e significados
internalizados.

Eco
formação

. eco formação é a formação que se elabora em contato com o ambiente,
A
via três razões, e em nossa relação com um lugar (topos) e o conjunto de
relações complexas que nele se engendram.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio

COMO O FIS TRABALHA A FORMAÇÃO
TRIPOLAR NA GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

Reconhecemos e estimulamos a auto formação por meio de territórios de aprendizagem
que convidam o aprendente a um contato consigo mesmo. Isso inclui, por exemplo,
momentos de silêncio, convite a registros pessoais das experiências vividas, expressões
artísticas, práticas corporais e contemplação à natureza.

A hetero formação é estimulada por meio dos diversos espaços relacionais que o FIS
proporciona, como a formação e o contato entre o próprio grupo, o relacionamento com a
equipe e com os convidados durante os encontros e viagens de campo, e os momentos de
retorno reflexivo.
Já a eco formação é favorecida pelo contato direto com a realidade. O ambiente e o
contexto do Projeto Referência, assim como as viagens de campo cumprem um importante
papel neste contato.
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auto
formação

hetero
formação
Foto: milene Fukuda

Foto: banco de imagens do FIS

eco
formação

Foto: banco de imagens do FIS

68

ARTE

fundamentos

A arte no FIS cumpre o papel de refinar a sensibilidade e o olhar, aprimorar os sentidos,
aguçar a percepção e a abertura ao belo (ato cognitivo que une os homens), e estimular a
expressão.
Não visa a dimensão histórica, nem instrumental ou de apreciação estética. Visa invocar a
capacidade humana de não apenas sentir, mas também de criar formas belas no fazer, seja
ele científico, profissional ou do cotidiano.
O Belo, mais do que a beleza, é visto como uma experiência que comunica os diferentes
níveis de realidade. O Belo contém em si todo rigor da realidade, e comunica a sabedoria
inscrita no universo em sua infinidade de manifestações. Ele é, ainda, uma experiência
cognitiva que matura e cultiva as conexões neurais entre os sistemas límbico e cortexal,
integração que nos possibilita a elaboração de sentido e significação da vida e de nossa
atividade nela.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio

COMO O FIS TRABALHA A ARTE NA
GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

A arte se faz presente de várias formas em nosso processo:
No cuidado com os materiais, ambientes e detalhes de cada atividade: Uma imagem, um
objeto, uma poesia ou uma música que representem a proposta do próprio FIS ou contexto
trabalhado no semestre podem acelerar seu entendimento e permitir mais fluidez nas
atividades.
Na emergência do sujeito: a arte pode catalisar o acesso a outros níveis de realidade que
propiciam um mergulho em si mesmo, que normalmente o racional não atinge. Ateliê de
artes para montagem do próprio caderno, expressões artísticas individuais como formas de
registro das experiências de campo (poesia, desenho, fotografia, música etc), e
dramatizações em grupo também são exemplos de como a arte está inserida no FIS.
Nas criações e expressões do grupo: um desenho, uma escultura humana, um painel
construído conjuntamente pelos alunos transparece facetas do grupo que permaneceriam
veladas em formatos mais convencionais.
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CORPO

fundamentos

O corpo no FIS cumpre o papel de reconectar o indivíduo à sua integralidade.
Entendido como superfície da revelação de Nós Mesmos, o corpo não apenas organiza o
mundo através dos sentidos, mas também através do pensamento, sentimento, intuição, e
relação com outros.
O corpo pensa, o corpo escuta, o corpo fala, o corpo compreende, o corpo cria. Não
apenas o corpo que temos, mas principalmente o corpo que somos: o corpo que revela o
estado da alma, a chave bioquímica, o amparo dos significados do mundo, a arqueologia
da nossa memória, o laboratório alquímico da emergência do sujeito nos diferentes níveis
de realidade, a superfície de vinculação por meio da qual vivemos nossos afetos e relações.
Diante disso, o corpo é fundamental para despertar um maior estado de presença, uma
reconexão com a realidade deste momento, do aqui e agora, em todas as suas as
dimensões.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio

COMO O FIS TRABALHA O CORPO NA
GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

Os trabalhos com o corpo no FIS incluem:
Momentos de sensibilizações que despertam os sentidos para o corpo e provocam um
maior estado de presença.
Encontros especialmente voltados para o aumento da consciência e capacidade de
expressão corporal, por meio do movimento e da dança.
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SURPLUS

fundamentos

A surpresa, o assombro, o estranhamento, o maravilhamento e o encantamento também
são recursos trabalhados no FIS, com o intuito de quebrar a inércia e certos padrões de
pensamento, ampliando a curiosidade e provocando novas percepções nos aprendentes.

O Surplus consiste na introdução de um elemento estranho em um sistema complexo, com
a função de provocar uma desorganização no primeiro momento, gerando uma nova
reorganização deste sistema.
Por se constituir em conhecimento ou atividade aparentemente desconectada do
conteúdo tratado no programa, o Surplus promove um alargamento do que é conhecido
pelos aprendentes, amplia a margem de escolha e permite maior criatividade e autonomia.

Trechos extraídos e adaptados do Livro-Obra FIS – FORMAÇÃO INTEGRADA PARA A SUSTENTABILIDADE. Experiência
Inter e Transdisciplinar em Escola de Negócio

COMO O FIS TRABALHA O SURPLUS NA
GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

Dedicamos um ou dois encontros do semestre para o Surplus, trazendo convidados
externos que propõe atividades e repertórios inusitados.
Nas imersões também utilizamos destes recursos por meio de surpresas ao grupo, quando
não revelamos toda a programação, trazendo algo novo e diferente a cada dia.
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corpo

arte

Fotos: banco de imagens do FIS

surplus
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teoria U
Foto: Denise Curi

73

A qualidade dos resultados produzidos por qualquer
sistema depende da qualidade da conscientização dos
participantes que operam este sistema. (...)
Percebemos que a maior parte das metodologias de
aprendizado existentes se baseava no aprendizado do
passado, enquanto a maioria dos desafios reais
enfrentados pela liderança das organizações pareciam
exigir algo bastante diferente: deixar ir (abrir mão) o
passado para se conectar com as possibilidades do
futuro que emerge e aprender com elas.”

Otto Scharmer
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TEORIA U

ARCABOUÇO TEÓRICO

Ao final da década de 1990, pesquisadores do Centro de Aprendizado Organizacional do
MIT, fundado por Peter Senge, questionavam-se porque certas ferramentas de gestão de
mudança eram eficazes para alguns líderes, mas não para outros. Guiados por esta
pergunta, conduziram uma pesquisa que durou 18 anos e acessou mais de 150 lideres de
empresas, governos e ONGs. Desta pesquisa, surgiu a Teoria U, sistematizada e descrita por
Otto Scharmer (Scharmer, 2014).
A ideia central da teoria é a de que “a qualidade dos resultados produzidos por qualquer
sistema depende da qualidade da conscientização dos participantes que operam este
sistema.” (p.19) ou como um dos próprios executivos entrevistados colocou: ‘o sucesso de
uma intervenção depende da condição interior do interventor’. O problema, segundo o
autor é que este lugar interior constitui geralmente um ponto cego. Temos a tendência de
colocar mais atenção ao ‘o que’ fazemos e ‘como’ fazemos, não percebendo que o sucesso
de nossas intervenções está mais em condições internas do que externas.

Resultados: O quê

Processo: Como

Fonte: Quem
Ponto cego: lugar interior
a partir do qual operamos

“Somos capazes de observar o que fazemos e como
fazemos, mas a qualidade da fonte (ou do lugar interior)
a partir do qual operamos no ‘agora’ tende a se manter
fora do alcance da nossa observação, atenção e
conscientização normais (...) a essência do nosso conceito
envolve o poder da atenção: não podemos transformar o
comportamento de sistemas enquanto não mudarmos a
qualidade da atenção que as pessoas dedicam às ações
que realizam nesses sistemas, tanto individual quanto
coletivamente.” (p.21)

Fonte: SCHARMER, 2014

Diante desta ausência de atenção, muito de nossas ações representam repetições de
condicionamentos passados (ou “downloading”), gerando os mesmos comportamentos e
resultados, sem que qualquer mudança ou inovação mais efetiva seja alcançada.

Assim, a teoria U propõe um processo que busca auxiliar indivíduos – sozinhos ou em seus
grupos e organizações – a atuarem em níveis mais profundos de atenção, presença e
consciência, de maneira que suas ações não sejam mais guiadas por condicionamentos do
passado, mas pelas possibilidades de um novo futuro a partir da compreensão mais profunda
do sistema do qual fazem parte, criando resultados mais inovadores e eficazes.

SCHARMER, Otto. Liderar a partir do futuro que emerge. A evolução do sistema econômico ego-cêntrico para o ecocêntrico . Como aplicar a Teoria U para contribuir com a transformação de indivíduos, organizações e sociedades.
Elsevier Editora, Rio de janeiro, 2014.
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TEORIA U

ABORDAGEM METODOLÓGICA

O processo sugerido pela Teoria U inclui sete passos que se distribuem em três
movimentos principais.
A descida do U marca o movimento de observar, observar, observar que interrompe o
processo de “downloading” e convida a um mergulho que inclui: (i) suspender velhos
hábitos de julgamento e ver com novos olhos, (ii) redirecionar a atenção – sentir o que está
à nossa volta, e (iii) deixar ir os velhos padrões.
A base, ou parte mais inferior do U, marca o movimento de retirar-se e refletir, incluindo a
etapa de ‘presencing’ (termo em inglês criado por Otto Scharmer para designar o estado
de presença + sensibilidade) onde é possível silenciar, refletir sobre o que foi percebido na
descida, e permitir que o saber interior venha à tona (iv).
Finalmente, a subida do U marca o movimento de agir em um instante, explorar o futuro por
meio do fazer, o que incluir: (v) cristalizar a essência do que está para emergir – uma visão,
uma intenção, (vi) prototipar – criar aquilo que é possível no momento, algo pequeno,
rápido e espontâneo, capaz de gerar rapidamente um retorno ou feedback daquilo que
precisa evoluir na ideia, e (vii) realizar, atuando de um novo lugar, com maior potencial para
verdadeiras mudanças.

Recuperar
padrões do passado

Realizar
Operando a partir do todo

SUSPENDER
Ver
com novos olhos

MENTE ABERTA

CORPORIFICAR
Prototipar
pela criação de vínculos
cabeça, coração, mãos

REDIRECIONAR
Sentir
a partir do campo

CORAÇÃO ABERTO

COLOCAR EM PRÁTICA
Cristalizar
visão e intenção

DEIXAR IR

VONTADE ABERTA

DEIXAR VIR

PRESENCING
Conectar-se à fonte

Fonte: adaptado de SCHARMER, 2014

SCHARMER, Otto. Liderar a partir do futuro que emerge. A evolução do sistema econômico ego-cêntrico para o ecocêntrico . Como aplicar a Teoria U para contribuir com a transformação de indivíduos, organizações e sociedades.
Elsevier Editora, Rio de janeiro, 2014.
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COMO O FIS TRABALHA A TEORIA U NA
GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP?

práticas

No FIS, a Teoria U inspira o desenho do nosso percurso formativo.
Para os primeiros encontros do semestre, que representam a descida do U, focamos em
conteúdos e atividades de preparação e investigação.
A base do U é marcada pela Macro Imersão, uma viagem de dez dias, onde os aprendentes
fazem um mergulho mais profundo tanto no Projeto Referência quanto no Projeto de Si
Mesmo.

Finalmente, os encontros da segunda metade do semestre, marcam a subida do U com
atividades mais focadas em prototipagem e cocriação da solução do grupo para o Projeto
Referência. Nesta etapa, utilizamos diversas ferramentas de prototipagem da Teoria U.
Todas estas etapas serão detalhadas no capítulo Processo.

Apresentação e coavaliação

Projeto
Referência
Encontros de preparação
e investigação

Micro Imersão

Projeto de Si
Mesmo

Encontros de prototipagem
e cocriação

Surplus

Kick off
Macro Imersão
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PARA SABER MAIS SOBRE A TEORIA U, acesse:
https://www.presencing.com/theoryu
http://www.ottoscharmer.com/

O MIT também disponibiliza um curso online gratuito com a presença do
próprio Otto Scharmer – o U LAB. Saiba mais em:
https://www.edx.org/course/u-lab-transforming-business-society-self-mitx-15-s23x
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_PAUSA
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território de
aprendizagem
agora que você já conhece um pouco
mais sobre o FIS, fazemos um convite
para que você reflita:
o você descobriu até o momento?
como você está se sentindo?
o que mais está te conectando com a
proposta do FIS?

que dúvidas você ainda tem?
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5_
PROCESSO
E ETAPAS

81

“Digo: o real não
está na saída nem
na chegada: ele se
dispõe para a gente
é no meio da
travessia.“
Guimarães Rosa
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equipe
Foto: Lili Lungarezi
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“Para ser grande,
sê inteiro;
nada teu exagera ou
exclui;
sê todo em cada coisa;
põe quanto és
no mínimo que fazes;
assim em cada lago,
a lua toda brilha
porque alta vive.”
Fernando Pessoa

Foto: Milene Fukuda

84

EQUIPE
A QUALIDADE DO NOSSO PROCESSO COMEÇA COM A
QUALIDADE DE PRESENÇA E CONEXÃO PESSOAL DOS
MEMBROS DA EQUIPE QUE ELABORA E CONDUZ O FIS.
Em essência, é fundamental que possamos ser o que fazemos e como fazemos. Assim,
pensamos na equipe do FIS como em constante co-formação, praticando aquilo que
deseja proporcionar aos aprendentes: autonomia, conexão com a realidade, colaboração,
criatividade, apreciação do belo, confiança no processo, tempo dedicado, equilíbrio entre
a razão formal, experiencial e sensível.
Somos aprendentes, estamos em situação de co-aprendência com os alunos. Enfrentamos
e nos sensibilizamos com os mesmos desafios de nossos aprendentes-alunos, pois
estamos inseridos no mesmo paradigma de vida, diante dos mesmos desafios humanos.
Por isso, participamos das mesmas experiências dos alunos e com os alunos, com o
objetivo de termos um registro sensível do que vivenciamos e compartilhamos.
Em equipe, também estamos em situação de co-aprendência. Refletimos, trocamos e
assimilamos nossas próprias atitudes e escolhas, não apenas para aprimorar o processo,
mas para materializar os valores e princípios do FIS em nosso próprio ‘corpo-equipe’.
Finalmente, para ser sensível ao processo de transformação perceptiva do outro (seja o
aprendente-aluno, seja outro membro da equipe), precisamos ter nossas próprias
percepções em constante revisão, a partir de um Projeto de Si Mesmo de cada um.

O conhecimento e, acima de tudo, a compreensão sobre os fundamentos de
nossas abordagens teórico-metodológicas (Transdisciplinaridade e Teoria U)
também são fundamentais. Por isso, é importante contar com especialistas
destes conceitos ao longo do processo.
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processo
PRÁTICAS DO FIS NA
GRADUAÇÃO DA FGV-EAESP
Foto: Lili Lungarezi
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PROCESSO

APESAR DE SEGUIR UM
PROCESSO, CADA EDIÇÃO
DO FIS É ÚNICA. POR ISSO,
TODAS AS NOSSAS ETAPAS
E ATIVIDADES SÃO
PLANEJADAS E REVISADAS
ANTES E DURANTE SUA
EXECUÇÃO, LEVANDO
EM CONTA AS
PARTICULARIDADES DE
CADA DESAFIO E GRUPO.

87

ETAPAS
Um ciclo completo do FIS é constituído por três grandes etapas:
PLANEJAMENTO E COSSELEÇÃO
> Orçamento e estabelecimento de parcerias
> Desenvolvimento do enunciado do Projeto Referência
> Cosseleção dos aprendentes
> Desenho do Percurso Formativo

CONDUÇÃO DOS ENCONTROS E IMERSÕES
> Condução de 28 encontros presenciais e das viagens de campo (Micro e Macro imersões)
Descida do U: observar,
observar, observar

Apresentação e coavaliação

Projeto
Referência
Encontros de preparação
e investigação

Projeto de Si
Mesmo

Micro Imersão

Subida do U: agir em um
instante, prototipar
Encontros de prototipagem
e cocriação

Surplus

Kick off
Macro Imersão

Base do U: Retrair e refletir:
Deixar emergir o saber interior

ENTREGA E CO-AVALIAÇÃO
> Apresentação do produto final
> Co-avaliação
A primeira reunião de planejamento acontece aproximadamente três meses
antes do início de cada turma. Assim, o planejamento de cada nova edição do FIS
começa a ser desenhada antes mesmo que os encontros presenciais da edição
atual terminem.
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planejamento
e cosseleção
89
Foto: Lili Lungarezi

PLANEJAMENTO

PARCERIAS E ESCOLHA DO DESAFIO

O FIS se sustenta financeiramente por meio
de parcerias com diversas instituições que
desejam apoiar e se associar a iniciativas
inovadoras em educação.
A cada semestre, parcerias existentes são
renovadas e novos contratos são firmados
com o intuito de cobrir os custos de equipe,
convidados externos, eventos e viagens de
campo.
Os participantes não têm custos (a não ser
sua alimentação durante as viagens de
campo), pois não queremos fazer da questão
financeira uma barreira à diversidade.
Conheça ao lado os parceiros que têm
acompanhado o FIS:

O processo de planejamento acontece por meio das seguintes etapas:

Contatocom
com
Contato
possíveis
possíveis
parceiros
parceiros
> Apresentação do FIS
a parceiros atuais e
potenciais.
>
Definição
dos
parceiros, contrato de
parcerias e definição
do orçamento do
semestre.

Cocriação do
Projeto Referência

> Levantamento de possíveis temas para o Projeto
Referência com base em interesses comuns entre a
equipe do FIS e os parceiros, e questões relevantes
para a sociedade e contexto do momento.
> Reunião de cocriação entre equipe e parceiros
para definição do tema e enunciado do projeto.
> Redação final do Enunciado.

90

Exemplo Enunciado FIS 11
O enunciado do Projeto Referência traz o desafio daquele edição,
contemplando:
•1 Uma frase que sintetiza o desafio contendo o tema a ser trabalhado e o
formato do produto final da entrega. Desde a edição 8 do FIS, este formato de
entrega tem envolvido a criação de um “produto/serviço” tangível, indo além
de um relatório ou parecer.
•2 Os elementos que devem estar envolvidos no processo de pesquisa, reflexão
e compreensão do tema.
•3 As atividades que o processo de execução do projeto demanda.
•4 Referências teóricas e inspirações sobre o tema do desafio.

Você pode encontrar este e outros enunciados em anexo.
4

1

2

3
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POR QUE AS ORGANIZAÇÕES SE TORNAM UM PARCEIRO DO FIS?

- Para associar sua imagem e participar de uma proposta acadêmica inovadora
no ensino para a sustentabilidade no Brasil;
- Para contribuir para a formação de lideranças mais responsáveis que possam
potencializar a mudança para um novo modelo de desenvolvimento;
- Para atrair novos talentos para sua organização, se aproximando do público da
graduação da FGV;

- Para estender as descobertas para a educação corporativa da organização,
pela vivência do processo, conhecimento, pesquisa, metodologias e
ferramentas de formação;
- Para participar da definição do desafio, da disciplina e dos demais eventos do
FIS como ouvinte;
- Para propiciar a troca de conhecimentos entre as instituições;
- Para beneficiar-se dos resultados do Projeto Referência;
- Para ter acesso aos benefícios previstos no “Clube de Parceiros FGV”.
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PLANEJAMENTO

COSSELEÇÃO

Escolher fazer parte do FIS (e não participar por imposição) é condição básica para que os
indivíduos tenham a abertura e o engajamento necessários para vivenciar e extrair do
processo todo o seu potencial de transformação.
Por isso realizamos uma COSSELEÇÃO, onde selecionamos os alunos e eles também “nos
selecionam”, reafirmando sua escolha e comprometimento.
Nosso principal critério de seleção é a diversidade: buscamos formar uma turma a mais
diversa possível, pois acreditamos que é por meio das diferenças que ampliamos
percepções e geramos mais inovação. Isso inclui mesclar aprendentes de diferentes cursos
e semestres, diferentes níveis sócio econômicos e origem demográfica, e diferentes perfis
comportamentais.

Fotos: Milene Fukuda
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COSSELEÇÃO

O processo de Cosseleção acontece por meio das seguintes etapas:

1. Divulgação do
processo de
cosseleção

> A divulgação é feita pelos
meios de comunicação da
FGV-EAESP e do GVces (mural,
e-mail MKT, Mídias Sociais,
boca a boca, professores e exalunos do FIS).
> Os interessados fazem a
inscrição até a data limite.

2. Preenchimento
de questionário
pelos candidatos
> Os inscritos recebem um questionário online e
são convidados para uma dinâmica presencial.
O questionário contém:
_questões demográficas (sexo, etnia, idade,
renda familiar, origem);
_questões sobre o curso (curso e semestre);
_questões abertas sobre valores, experiências e
expectativas sobre o FIS.

Confirmação de interesse: Inscritos reafirmam sua escolha
pelo FIS, enviando um e-mail para a equipe

3. Dinâmica
presencial com
candidatos
> A dinâmica é pensada como uma “mini”
vivência do processo do FIS:
_convidados externos expõe um desafio real; em
grupos de 4 a 5 pessoas, os candidatos recebem
um enunciado (nos moldes do Projeto
Referência) com questões chave a serem
trabalhadas sobre o desafio;
_ao longo da dinâmica, candidatos preenchem
como estão se sentindo em três momentos
diferentes (simulação do Projeto de Si Mesmo)
_equipe FIS e convidados observam a dinâmica e
avaliam a participação dos candidatos.

4.Seleção dos
candidatos e
divulgação dos
resultados
> A equipe FIS seleciona 16 alunos
com base nos critérios de diversidade,
respostas
do
questionário
e
participação na dinâmica.
> Todos os inscritos recebem um email com o resultado, positivo ou
negativo. Em caso negativo, a equipe
reforça que não há certo ou errado,
mas que olhando a composição do
grupo, para aquele momento,
determinado candidato não foi
selecionado.
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Momentos: relatos pessoais a serem feitos ao longo da dinâmica
A atividade dos momentos faz um convite à autorreflexão. Quebra o ritmo da
dinâmica, provocando uma parada para que o candidato tenha a possibilidade de
perceber a si mesmo e expressar o que está sentindo por meio das perguntas:
Momento 1: Como estou me sentindo agora?
Momento 2: O que este momento está dizendo para mim?
Momento 3: Que impressões estou levando comigo?

Sobre a observação durante a dinâmica
Entendemos ser fundamental que as pessoas que exerçam a função de
observadores durante a dinâmica sejam capazes de realizar, na medida do
possível, uma observação imparcial, neutra e com suspensão de pressupostos. Isto
envolve uma auto percepção aguda do observador, a fim de que ao se auto
perceber ele seja capaz de evitar vícios, predileções e preconceitos anteriores e
lançar um olhar mais fino e sensível sobre os participantes. Sabemos que todos
nós temos nosso viés de percepção da realidade, logo outra referência que
contribui para esta observação encontra-se na Etiqueta Relacional do FIS (a ser
descrita posteriormente no Guia). Além disso, também é essencial que ao menos
uma pessoa possa observar o grupo como um todo, isto é, circular pelos
diferentes grupos para ter um panorama geral dos participantes e dos
observadores.
Aos observadores, a equipe do FIS solicita que anotem tudo aquilo que lhes
chama a atenção nos candidatos, além dos critérios estruturados que lhes são
entregues: gestos, frases, postura, aquilo que incomoda ao observador, aquilo que
lhe agrada.
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DESENHO DO PERCURSO FORMATIVO

Três meses antes de iniciarmos o semestre, a Equipe do FIS faz inúmeras reuniões para
desenhar o percurso formativo do grupo que foi selecionado. Para isso, utilizamos a Teoria
U, elaborando as atividades dos 28 encontros presenciais do FIS, que consistem nas aulas
regulares da disciplina.
Durante os encontros, trabalhamos ambos os temas do Projeto Referência e do Projeto de Si
Mesmo. Algumas atividades acontecem em todas as edições, mas a maior parte do percurso
formativo é vivo, ou seja, pensado exclusivamente para o desafio do semestre, já que cada
enunciado trabalha um tema específico. Além disso, cada edição incorpora as necessidades
relacionais do grupo, assim como os aprendizados gerados pelo semestre anterior.

Descida do U: observar,
observar, observar

Encontros de preparação
e investigação: encontros
dedicados a mergulhar
no tema do PR, assim
como nas abordagens
teóricas do programa.
Este também é o
momento de combinar a
etiqueta relacional do
grupo, assim como
realizar os primeiros
acessos do PSM.
Micro Imersão: viagem de
dois dias para fora da cidade
de São Paulo, com objetivo de
integrar o grupo e realizar
atividades do PR e PSM.

Subida do U: agir em um
instante, prototipar

Projeto
Referência

Encontros de
prototipagem e cocriação:
encontros dedicados à
cristalização,
prototipagem e execução
do produto final.

Projeto de Si
Mesmo

Surplus: atividade não diretamente
relacionado ao tema do PR, com o
objetivo ampliar a curiosidade e o
horizonte investigativo do aluno.
Kick off: evento de
lançamento do PR,
concebido e
desenvolvido pelos
alunos. É também um
momento de
celebração.

Macro Imersão: viagem de dez dias,
com o objetivo de aprofundar o
contato com a realidade acerca do PR
e fazer um mergulho mais intenso nas
atividades do PSM.

Base do U: Retrair e refletir.
Deixar emergir o saber interior
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TIPOS DE ENCONTRO

Cada encontro tem um propósito e um foco, por isso são segmentados em 6 TIPOS
DIFERENTES:
Atividade

Abreviação

Encontros
(Total 28)

Preparação

PREP

7

Atividades que se relacionam com o preparo
dos indivíduos e do grupo em termos de
comportamento, habilidades e conhecimentos
que independem do tema trabalhado no
semestre. Incluem, por exemplo, a etiqueta
relacional para o semestre como um todo,
trabalhos com corpo e arte, e preparações para
o campo.

Inspirações
Teórico
Metodológicas

ITM

5

Atividades que apresentam as bases teóricometodológicas e exercitam algumas das
ferramentas da Transdisciplinaridade e Teoria
U.

Investigação

INV

7

Atividades voltadas ao compartilhamento de
informações e aquisição de conhecimentos
relevantes para o Projeto Referência.
Geralmente incluem a presença de convidados
externos que possam contribuir com expertise
sobre o tema e/ou formato de entrega do PR.

Retorno
Reflexivo

RET

3

Momentos de parada ou “respiro” que
convidam o grupo a uma reflexão sobre etapas
importantes do processo, como as viagens de
campo e o kick off.

Surplus

SURP

1

Atividade de cunho cultural ou conhecimento
não diretamente relacionado ao tema do
Projeto Referência, a qual tem por objetivo
ampliar a curiosidade e o horizonte
investigativo do aluno com relação a ambos os
projetos.

Prototipagem

PROT

5

Atividades voltadas à execução do Projeto
Referência, à criação e elaboração das
respostas do grupo frente ao desafio do
semestre.
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ARQUITETURA DE CADA ENCONTRO

PREP

Inspirações Teórico
Metodológicas

ITM

Investigação

INV

Retorno Reflexivo

REFL

Surplus

SURP

Prototipagem

PROT

Ideia axial: questão sobre a qual cada encontro irá girar.
Sensibilização: atividades que trabalham a razão
sensível, contribuindo com a ideia axial por meio das
sensações e sentimentos, sem que haja necessidade de
falar ou explicar os conteúdos intencionados. Buscam
também aumentar a qualidade de presença e ampliar
as possibilidades de interpretação dos alunos.

Retorno Reflexivo

Preparação

Foco Formativo

Abreviação

Ideia axial

Atividade

Sensibilização

Além disso, cada encontro é pensado a partir de uma ARQUITETURA que organiza como as
atividades se desdobram:

Foco formativo: conteúdos e formatos que
constituem cada encontro a partir da ideia axial e
com foco na razão formal.
Retorno Reflexivo: momentos de reflexão ao
final dos encontros, quando houver
necessidade do grupo dialogar sobre o que
vivenciou no encontro.
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Sensibilizações: as atividades de sensibilização são fundamentais para criarmos as
condições para uma maior qualidade de presença, foco e atenção dos
participantes de um encontro. Levando em consideração nosso contexto de alta
exposição cognitiva a estímulos, resgatar estes momentos de silêncio e atenção
relaxada ao longo do dia faz a diferença. Além disso, por meio de uma atividade
de sensibilização é possível ampliar as possibilidades de interpretação e
percepção da realidade.
A sensibilização pode ser realizada na abertura de um encontro como um
acolhimento, forma de quebrar o gelo inicial e trazer presença. Também pode ser
inserida ao longo do encontro, o que pode imprimir um novo ritmo às atividades,
criar um fator de surpresa e quebrar rotinas rígidas e expectativas cristalizadas.
Outra opção é realiza-la como encerramento de um encontro para deixar uma
mensagem ou fazer uma atividade de fechamento.

Foto: Banco de Imagens do FIS

Você pode encontrar exemplos destas atividades no Banco de Sensibilizações
anexo.
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PERCURSO FORMATIVO DETALHADO

A sequência de encontros detalhada a seguir é uma referência, podendo ser levemente
alterada a cada semestre do FIS, dependendo das necessidades do grupo e do desfaio do
Projeto Referência. O que não muda é a lógica do que está na descida, o que está na base e
o que está na subida. Além disso, alguns encontros são fixos, como por exemplo:
_O encontro inaugural e a etiqueta relacional sempre abrem o semestre pois são os
momentos de entregar o desafio e de compartilhar as atitudes esperadas para todo o
percurso;
_O Kick Off é sempre depois da Micro Imersão, pois é neste momento (na Micro) que o
grupo se constitui como tal;
_O Surplus é sempre depois da Macro e antes da prototipagem pois tem como objetivo
causar estranhamento e gerar novos insights.
Para facilitar o detalhamento dos encontros neste material, agruparemos os mesmos por
finalidade e não pela sequência exata do diagrama abaixo.
Descida do U: observar,
observar, observar
Encontro inaugural (PREP)

Subida do U: agir em um
instante, prototipar

Etiqueta relacional (PREP)
Introdução à TransD (ITM)
Encontros de Investigação (INV)
Introdução à Teoria U (ITM)

Projeto
Referência

Encontros de Investigação (INV)
Matriz Transdisciplinar 1 (ITM)
Micro Imersão

Projeto de Si
Mesmo

Encontros de prototipagem e
cocriação (PROT)

Retorno Reflexivo da Micro (RET)

Matriz Transdisciplinar 3 (ITM)

Encontros de Investigação (INV)

Encontros de prototipagem e
cocriação (PROT)

Kick Off
Retorno Reflexivo do Kick Off (RET)
Trabalho com o corpo (PREP)
Níveis de Realidade (ITM)

Surplus
Encontros de Investigação (INV)

Preparações para o campo (PREP)

Retorno Reflexivo da Macro (RET)
Macro Imersão
Matriz Transdisciplinar 2 (ITM)

Base do U: Retrair e refletir.
Deixar emergir o saber interior
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bastidores: desenho do percurso formativo FIS 11
Foto: banco de imagens do FIS
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condução dos
encontros e
imersões
103
Foto: Lili Lungarezi

CONDUÇÃO DOS
ENCONTROS

AMBIENTAÇÃO

Os encontros presenciais do FIS consistem nas aulas regulares da disciplina: 28 momentos,
duas vezes por semana ao longo de quinze semanas, de uma hora e cinquenta minutos
cada, onde projeto referência e projeto de si mesmo são trabalhados em conjunto.
Antes de pensar no detalhamento de cada encontro, ressaltamos que a ambientação da sala
onde os mesmos acontecem, é parte do processo formativo. Por isso, pensamos em diversos
elementos que possam contribuir com a proposta do FIS, conforme as dicas abaixo:

Ambiente dos encontros: trabalhamos cuidadosamente o espaço reservado
para os encontros presenciais, de maneira a garantir:
Formato que favoreça
a troca e o diálogo: a
disposição das
cadeiras em círculo é
uma boa maneira de
possibilitar o olho no
olho e um fluxo mais
participativo de
conversa.

Mobiliário flexível
que possibilite
espaços livres para
trabalhos com
corpo e
movimento.

Presença de
elementos naturais,
como plantas, ou
estímulos sensoriais,
como música, arte e
objetos decorativos,
para manter
presente o acesso à
razão sensível.

Espaços para
registro coletivo,
com o intuito de
manter vivo o fluxo
de aprendizados e
insights produzido
pelo grupo.

Fotos: banco de
imagens do FIS
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Espaços fora de sala
Também buscamos explorar espaços fora de sala para conduzir algumas
atividades como práticas de Mindfulness, sensibilizações, teatro, ioga, etc.
Usar espaços fora de sala tem como objetivo principal refletir sobre quais são
os espaços de aprendizagem?

Fotos: banco de Imagens do FIS
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encontros de preparação, inspirações
teórico-metodológicas e investigação
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ENCONTRO
INAUGURAL
[PREP: 1 encontro]

DETALHAMENTO POR ENCONTRO

Apresentar a turma e a equipe
A fim de trazer um formato de apresentação pessoal que não
priorize apenas a razão formal, buscamos estimular maneiras
diferentes de promover a troca e a capacidade de cada indivíduo
falar de si para além do tradicional (nome, curso, expectativas, etc).
Retrato falante: aprendentes, equipe e convidados andam livremente
pela sala até receberem um sinal para parar e escolher uma dupla.
Sem tirar os olhos da outra pessoa, indivíduos têm 20 segundos para
observar o rosto de sua dupla e desenhá-lo em um pedaço de papel.
Ao término do tempo, escrevem algo que gostariam de perguntar
àquela pessoa. A atividade se repete por mais uma rodada. Ao final,
cada indivíduo tem dois desenhos de seu rosto. A partir daí, e com
todos sentados em um círculo, cada um escolhe um desenho e se
apresenta respondendo à pergunta que o acompanha.

Fotos: Banco de Imagens do FIS

Entregar o enunciado do Projeto Referência
Após as apresentações individuais, os aprendentes recebem o
enunciado e têm seu primeiro contato com o Projeto Referência.
Apesar de muitas dúvidas surgirem, o foco neste primeiro encontro é
captar primeiras impressões e trazer inspirações mais macro sobre o
tema.
Trazer uma fala inspiradora como abertura do tema do PR
Geralmente um convidado externo traz uma primeira reflexão sobre
o tema do Projeto Referência, sem entrar em questões específicas ou
conteúdos detalhados. A ideia é transmitir o macro contexto e os
grandes desafios que abarcam o tema do semestre.
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Convidados Externos
Costumamos sugerir
aos convidados que
tragam suas reflexões
em um formato mais
dialógico.
Uma
conversa mais do que
uma
apresentação.
Um
espaço
para
reflexão, mais do que
a transmissão de um
conteúdo.

Programação do semestre
É natural que os aprendentes fiquem ansiosos
e queiram saber mais detalhes sobre o
programa do semestre e as viagens. Mas o FIS
não possui um syllabus, e este detalhamento
não é feito com antecedência. Fazemos de
cada encontro uma surpresa! Isso porque,
acreditamos que viver o processo conforme
ele acontece possibilita um maior estado de
presença. Além disso, tentamos manter o
percurso formativo vivo e flexível o bastante
para adaptações necessárias em função do
grupo e do próprio desafio.

Criação de grupos no Whatsapp e Redes
Sociais
No início do semestre, costumamos
criar um grupo da turma, incluindo
todos os membros da equipe, no
Facebook e no Whatsapp. Utilizamos
estas
ferramentas
para
trocar
informações,
compartilhar
conhecimentos, eventos e inspirações
sobre o Projeto Referência, combinar
questões logísticas dos encontros, kick
off e viagens, entre outros.
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ETIQUETA
RELACIONAL
[PREP: 1 encontro]

DETALHAMENTO POR ENCONTRO

Propor atitudes e formas de relacionamento que esperamos:
A etiqueta relacional inclui cinco características que consideramos
fundamental para um maior aproveitamento da experiência do FIS:
Escuta sensível: atenuar nossos condicionamentos ‘concordodiscordo’, tentando esvaziar certezas e pré-julgamentos que nos
impedem de ouvir ao outro livre e abertamente.
Auto posicionamento: diminuir a lacuna entre o que estamos
realmente pensando e o que estamos dizendo.
Mindfullness (Atenção Plena): estar presente e observar uma
experiência enquanto ela se desdobra, sem antecipações ou outras
interferências mentais.
Espírito de investigação: compreender a visão de mundo e a lógica
por trás da investigação. Estabelecer uma intenção conjunta,
ultrapassando nossa resistência à pensamentos novos ou diferentes.
Criatividade e produção de conhecimento: compreender a troca e o
diálogo como elementos à criatividade e produção de conhecimento.
Você pode encontrar a Etiqueta Relacional completa em anexo.

Gerar reflexão e experiência sobre estas atitudes
Após a leitura individual da Etiqueta Relacional, sugerimos uma
reflexão em pequenos grupos sobre cada uma das etiquetas. Em
seguida, fazemos a Caminhada Empática, como uma forma de
praticar as etiquetas.
Caminhada empática
_Em duplas, os aprendentes saem caminhando pela faculdade.
_Cada um tem 20 minutos para falar sobre as questões: Quem sou?
Quais foram alguns fatos marcantes da minha vida? Como cheguei
até o FIS? Enquanto um fala, o outro só escuta e marca o tempo.
_Depois os papeis são trocados.
_Ao voltar para sala, falamos sobre a experiência.
O objetivo é exercitar a escuta ativa e o auto posicionamento, assim
como a auto percepção individual nestes processos. O exercício de
apenas escutar possibilita não entrarmos no modo automático de
interromper o outro, e também de nos observarmos como ouvintes.
O exercício de apenas falar nos provoca a sair das falas mais
automáticas e explorar mais abertamente nossas próprias histórias.
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TRANSDISCIPLINARIDADE
[ITM: 4 encontros]

DETALHAMENTO POR ENCONTRO

Apresentar uma introdução à Transdisciplinaridade, utilizando o
formato do encontro como metalinguagem
Conduzido por um especialista em transdisciplinaridade, este
encontro é dedicado à introdução dos conceitos desta inspiração
teórica, mas principalmente à forma de ser e fazer transdisciplinar.
Por meio de uma metáfora com figuras geométricas de diversas
forma e cores, o grupo tem um primeiro contato com o que
distingue a disciplinaridade, da multidisciplinaridade, da
interdisciplinaridade, e finalmente da transdisciplinaridade.
Na sequência, o grupo acompanha uma apresentação que introduz a
transdisciplinaridade por meio de um tema que conecta o Projeto
Referência com o Projeto de Si Mesmo, utilizando-se de uma série de
recursos (textos, vídeos, músicas, poemas, imagens) e explicações
que trafegam entre ciência e espiritualidade.
Por ser um tema complexo, que transcende questões
unidimensionais, mais do que explicar TansD, nossa intenção é
mostrá-la, vivenciá-la. Por isso, terminamos este encontro
convidando os aprendentes a mexer com argila. Deixar que o corpo
absorva tudo o que foi compartilhado por meio de uma atividade
que toca mais a razão sensível do que a formal.

Atividade de aquecimento com figuras geométricas
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DETALHAMENTO POR ENCONTRO

Apresentar e fazer o primeiro exercício da Matriz Transdisciplinar de
Exploração
TRANSDISCIPLINARIDADE
[ITM: 4 encontros]

A Matriz Transdisciplinar de Exploração (Matriz TD) foi desenvolvida
e adaptada para mapear sentidos emergentes de um dado
contexto ou projeto em um dado momento. Por apresentar uma
arquitetura de percepções de diversas dimensões da experiência, a
ferramenta contribui para a tomada de consciência do atual estado
de coerência (harmonia entre as partes) e congruência (harmonia
entre as partes e o fim pretendido) das ações em curso e das que
estão sendo planejadas para alcançar os fins pretendidos.
Ela consiste de 9 perspectivas que se referem a modos de
apreensão da realidade acerca de diferentes aspectos do contexto
apreendido. De baixo para cima estão dispostos as camadas da
Base, do Espaço de Transformação e do Sentido. Da esquerda para
a direita estão dispostos as camadas do Exterior (ecoformação), a
Relacional (heteroformação) e do Interior (autoformação).
No FIS, utilizamos a Matriz em três momentos:
_Durante um encontro na descida do U, em que a ferramenta é
apresentada e os aprendentes fazem um primeiro preenchimento;
_Durante a Macro Imersão, onde os aprendentes fazem um
segundo preenchimento e têm uma conversa individual com um
membro da equipe para reflexão sobre os aspectos de cada
quadrante e a relação entre eles;
_Durante um encontro, na subida do U, em que um terceiro
preenchimento é feito e o deslocamento entre os momentos 1, 2 e
3 é avaliado.
Você pode
encontrar o
detalhamento
da Matriz em
anexo.
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DETALHAMENTO POR ENCONTRO

Apresentar e exercitar o pilar transdisciplinar dos Níveis de Realidade
TRANSDISCIPLINARIDADE
[ITM: 4 encontros]

A atividade sobre Níveis de Realidade, pilar essencial da
transdisciplinaridade, criada por Maria F. de Mello, visa a
formulação deste conceito formal através da experiência da
sensação do mesmo.
Por meio da audição de quatro músicas escolhidas especificamente,
registramos nossas associações sobre os seguintes aspectos:
Sensação, Memória, Imagem, Sentimento e Inspiração com relação
a cada música.
Após uma colheita coletiva sobre as associações feitas com cada
música, buscamos caracterizar os diferentes níveis de realidade
articulando estas associações e as experiências trazidas pelos
aprendentes.

Tabela utilizada para a atividade dos Níveis de Realidade
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TEORIA U
[ITM: 1 encontro]

DETALHAMENTO POR ENCONTRO

Apresentar uma introdução à Teoria U
Conduzido por um especialista em Teoria U, este encontro dá as
bases desta inspiração teórico-metodológica, passando por:
- Contexto em que surge a teoria U.
- Essência do conceito e do processo do U.

- Práticas fundamentais de escuta (sobre a descida do U).
[Observação: os conceitos voltados para a subida do U não são
abordados neste momento, pois voltarão nos encontros de
prototipagem, conduzidos pelo mesmo especialista.]

Além de apresentar estes conteúdos de forma expositiva,
nosso professor convidado propõe uma série de
atividades e sensibilizações que ajudam os aprendentes a
vivenciarem os conceitos da Teoria U, como por exemplo:
- Realização de um check in: breve apresentação (em
poucas palavras) sobre como cada um “está chegando”
(atividade que estimula refletir sobre como está sua
presença e consciência da mesma).
- Realização de um aquecimento, onde todos são
convidados a mudar de lugar em três momentos
diferentes: apenas mudar de lugar; mudar de lugar
percebendo as pessoas à sua volta; mudar de lugar
parando para interagir com as pessoas (atividade que
estimula a sensibilização sobre como, com qual estado
de atenção, fazemos as coisas).
- Exposição de um trecho do documentário ‘The
Overview Effect’, que mostra como os astronautas que
foram à lua, voltaram com uma nova percepção sobre
a Terra (um vídeo que estimula a reflexão sobre voltar
nosso olhar para nós mesmos). Este vídeo está
disponível no Youtube e pode ser encontrado no link
abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=KB5y2NJ9oxQ
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CONDUÇÃO DOS
ENCONTROS

CONVIDADOS
EXTERNOS
[INV: 7 A 8 encontros]

CONVIDAD
OS
EXTERNOS
(INV)

DETALHAMENTO POR ENCONTRO

Compartilhar conhecimentos e inspirações sobre o tema e o formato
de entrega do Projeto Referência.
Estes são os encontros mais flexíveis dentro do processo do FIS.
Pensados de acordo com as necessidades de cada desafio, trazem
especialistas no tema para compartilhar conhecimento e
experiência.
Geralmente , iniciamos com convidados e conteúdos mais focados
na contextualização macro do desafio, para depois trazer questões
e aplicações mais específicas.

Ao trazer convidados externos, costumamos fazer um
alinhamento de expectativas antes do encontro.
Compartilhamos com cada convidado o que é o FIS e qual
é o desfio do semestre, e conversamos sobre as
possibilidades de conteúdos a serem compartilhados.
Sugerimos também que o convidado expresse seu
conteúdo de maneira mais fluída (sem necessidade de
recursos tecnológicos, por exemplo), deixando sempre
um espaço para o diálogo com os aprendentes.

Foto: banco de imagens do FIS
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micro imersão
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MICRO IMERSÃO
A Micro Imersão é uma viagem de um final de semana, geralmente para um local próximo
a São Paulo, que tem como principais objetivos:

MICRO
IMERSÃO

Integrar o grupo
O percurso, as conversas durante as refeições, as atividades guiadas,
o contato com a natureza, o tempo livre no sábado à noite - todos os
momentos da viagem oferecem oportunidades de integração e
estreitamento das relações.
Ter um contato direto com experiências relacionadas ao Projeto
Referência
Durante a micro, visitamos pessoas, iniciativas ou locais que sirvam
de referência e inspiração para o desenvolvimento do tema do
semestre – é um primeiro contato de campo com a realidade dentro
do contexto do PR.
Realizar atividades voltadas ao Projeto de Si Mesmo
Geralmente no segundo dia da viagem, realizamos o Registro de
Representação, uma ferramenta Transdisciplinar que tem dois
efeitos. Primeiro, os aprendentes respondem um questionário que
traz perguntas sobre um dado tema - uma palavra conceito prédefinida pela equipe, que tenha relação com o PR e que seja ao
mesmo tempo um portal interessante para o PSM. Um exemplo é a
palavra “sucesso”: ao responder questões que variam entre os
níveis de auto, hetero e eco formação sobre este conceito, o sujeito
explora os sentidos que emergem, e por meio da linguagem (da
forma como ele responde, dos termos que usa, dos significados que
dão às palavras) acessa um veículo de descobrimento de si mesmo.
Após a etapa do questionário, engajamos em uma atividade guiada
que estimula o diálogo entre o grupo, exercendo sua qualidade
relacional – ao redor das próprias respostas dadas no questionário,
os aprendem exercem sua capacidade de autoposicionamento,
interesse (perguntar sem pressupor ou induzir) e escuta.

Você pode encontrar o modelo do Registro de Representação em
anexo.
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MICRO IMERSÃO
Também faz parte da Micro Imersão um exercício de registro da experiência, no qual os
aprendentes pode escolher qualquer forma de expressão (escrita, desenho, fotografia, etc)
para registrar seus insights, sensações e aprendizados.
Com isso, estimulamos o espírito de investigação dos aprendentes e os diferentes tipos de
razão: sensível, formal e experiencial.

Fotos: registros feitos pelos aprendentes do FIS 11
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Fotos: Lili Lungarezi
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Fotos: Lili Lungarezi
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O planejamento da Micro inclui uma
programação detalhada dos dois dias da
viagem, que sempre inclui:
1_ uma visita à uma experiência relacionada ao
PR;
2_ uma estadia em um local que possibilite
espaço para atividades internas e ao ar livre,
assim como contato com a natureza e
momentos de contemplação (este local não
precisa ser o mesmo da visita, mas é
interessante que seja próximo);
3_ um momento de festa, de celebração, para
integração da turma.

O custo da viagem
(transporte e
hospedagem) é
arcado pela equipe
do FIS, porém os
aprendentes arcam
com os custos de
alimentação ao
longo da estadia
(exceto nos casos
em que na
hospedagem a
alimentação já está
inclusa).
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RETORNO REFLEXIVO DA MICRO IMERSÃO
O retorno reflexivo da Micro acontece no encontro seguinte à viagem, e tem como
objetivos:

RETORNO
REFLEXIVO
MICRO
[RET: 1 encontro]

Ouvir o que emerge do grupo e provocar um diálogo sobre a
experiência
Geralmente deixamos um espaço livre para que os aprendentes
compartilhem suas percepções e aprendizados, e apresentem seus
registros. A equipe costuma estimular este diálogo por meio de
questões como:
- O que vocês descobriram (em relação à experiência visitada)? O
que sentiram? O que mais marcou? Qual as possíveis relações
destas descobertas com o Projeto Referência?
- Como foi a experiência do registro de representação? O que vocês
descobriram sobre si mesmos? O que sentiram? Como foi a
atividade dialógica?
Dar uma devolutiva sobre a atividade do Registro de Representação

Após este primeiro momento aberto para o diálogo, a equipe traz
uma devolutiva sobre o Registro de Representação. Como a etapa do
questionário é individual, a equipe faz uma leitura de todas as
respostas e devolve aos aprendentes o que seria uma visão
compilada do grupo sobre a palavra-conceito que foi trabalhada. Isso
nos permite compreender as percepções e os sentidos mais
recorrentes dentro daquele determinado grupo, assim como os
elementos e temas que mais precisam ser trabalhados ou
estimulados.
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kick off
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KICK OFF
O kick off é uma apresentação aberta ao público feita pelos aprendentes, com o intuito de:

KICK OFF

Demarcar o início do Projeto Referência
Durante o kick off, é esperado que os aprendentes abordem aspectos
como: objetivo e contextualização do projeto, escopo, áreas
envolvidas, metodologia, organização do time de execução,
cronograma prospectado, riscos e governança. Esperamos que duas
etapas antecedam o evento:
•

planejamento: qual será a estratégia de desenvolvimento e
execução do projeto?

•

elaboração criteriosa de como comunicá-lo: quem deve ser o
público? Como abrir o espaço para ouvir diferentes opiniões,
ajustar e aprimorar a proposta do grupo? Como obter o
comprometimento dos aprendentes e parceiros durante o
processo?
A data é o local do kick off são pré-estabelecidos pela equipe,
mas o convite e o formato do evento ficam totalmente à
critério do grupo, podendo ser pensados também como
veículos de comunicação (metalinguagem).
A equipe se disponibiliza a prestar qualquer ajuda necessária,
incluindo o envio do convite para contatos de sua referência.
Por outro lado, a equipe não interfere no processo criativo do
grupo.
A data do kick off deve ser sempre lembrada ao grupo pela
equipe, para que haja tempo de planejamento e preparação. É
interessante também enviar com antecedência um “save the
date” para a lista de convidados, pois geralmente o convite
fica pronto muito em cima da data do evento.

Celebrar este primeiro passo dado pelo grupo
Oferecemos um coquetel ao final do evento, como forma de celebrar
esta primeira conquista feita pelo grupo.
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Fotos: banco de imagens do FIS
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RETORNO REFLEXIVO DO KICK OFF
O retorno reflexivo do Kick Off acontece no encontro seguinte ao evento, e tem como
objetivos:

RETORNO
REFLEXIVO
KICK OFF
[RET: 1 encontro]

Ouvir as percepções do próprio grupo sobre o processo de
desenvolvimento e concretização do kick off
Geralmente começamos este encontro com um espaço livre para
que os aprendentes compartilhem suas percepções sobre:
1) o processo de desenvolvimento do kick off
- como foi a interação do grupo?
- como aconteceu o processo de planejamento?
- quais as maiores dificuldades e aprendizados?
2) o evento em si
- como perceberam o decorrer do evento?
- o que sentiram?
- quais as maiores dificuldades e aprendizados?
- o que faltou? ou o que teriam feito diferente?

Dar um feedback da equipe sobre o evento
Após escutar as percepções dos aprendentes, a equipe dá seu
feedback, compartilhando suas próprias percepções sobre os pontos
positivos e aquilo que pode ser melhorado.
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preparações para o
campo e macro Imersão
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“É que em todo o lado,
mesmo no invisível, há
uma porta. Longe ou
perto, não somos donos,
mas simples convidados.
A vida, por respeito,
requer constante
licença.”
Mia Couto

Foto: Milene Fukuda
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PREPARAÇÃO PARA A MACRO
Os dois encontros que antecedem a Macro Imersão são especialmente voltados para a
preparação do campo.

PREPARAÇÃO
PARA MACRO
[PREP: 2 encontros]

Incentivar o espírito de investigação e a
postura de pesquisador
Durante este encontro, apresentamos ao
grupo conceitos e sugestões de posturas
adequadas ao campo, incluindo:
_o poder das perguntas: exercitamos quais
são as questões que precisam/poderiam ser
respondidas durante a viagem;
_o foco apreciativo: conversamos sobre o
olhar sem julgamento, a abertura ao novo e
à experiência que está para acontecer;
_a postura de pesquisador: conversamos
sobre o estado constante de curiosidade
para com tudo e com todos, assim como a
importância
da
pontualidade,
da
cordialidade e do respeito com os locais e
pessoas que serão visitados;
_as
possíveis
formas
de
coletar
informações: compartilhamos as diferentes
maneiras investigativas de pesquisa – como
entrevista,
observação,
observação
participante – assim como a importância do
registro – sugerimos manter um caderno de
anotações sempre acessível.
Fazer o próprio caderno de campo
Neste segundo encontro que antecede a Macro, a proposta é que os
aprendentes construam seus próprios cadernos de campo, a partir
de diferentes materiais. É uma maneira de acessar a razão sensível e
trazer presença para este momento tão importante do processo.
Outro aspecto importante da preparação é a liberação dos
aprendentes de seus estágios. Como a viagem normalmente
acontece em semanas de recesso da faculdade, eles não
perdem aulas, mas perdem dias de trabalho. Por isso,
preparamos uma carta aos empregadores dos aprendentes
que já estagiam a fim de solicitar liberação das obrigações de
estágio durante este período, explicando a oportunidade que
se revela e nos posicionando para qualquer esclarecimento.
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preparação para Macro: fazendo o próprio caderno
Foto: banco de imagens do FIS
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MACRO IMERSÃO
A Macro Imersão é uma viagem de
aproximadamente dez dias, geralmente para
locais fora do estado de São Paulo, que tem
como principais objetivos conectar pessoas,
aprofundar a compreensão dos Projetos
Referência e de Si Mesmo e promover um
processo formativo in vivo.
Esta é uma etapa da jornada bastante
desafiadora, intensa e estimulante. Ela exige
tanto dos aprendentes quanto da equipe
engajamento nas atividades, presença e
capacidade de desfrutar o que o Brasil que
visitamos tem a nos mostrar.
A Macro é também uma atividade de alto custo
financeiro, mas que se justifica por
acreditarmos que é o contato direto com a
realidade, e o contato direto e profundo
consigo mesmo que podem promover uma
experiência transformadora.

O planejamento da viagem requer bastante tempo e dedicação da equipe, incluindo:
_Definição e articulação do território a ser investigado: dependendo do foco do Projeto Referência,
assim como das questões e necessidades do grupo, mapeamos o ecossistema que envolve o
contexto do desafio e selecionamos os projetos, iniciativas e experiências a serem visitadas (poder
público, setor empresarial, academia e institutos de pesquisa, organizações da sociedade civil, bem
como o que está instituído, porém não se configura como instituição/organização, ou seja, os
costumes, hábitos e cultura locais). Se iniciativas muito interessantes forem mapeadas em locais
distantes geograficamente, dividimos o grupo durante uma parte da viagem e depois nos
encontramos em um mesmo local.
_Articulação com os atores locais: após o mapeamento, entramos em contato com os atores locais
para articular como será nossa visita: quando e com quem podemos conversar e qual o contexto
do projeto/iniciativa a ser visitado. Contar com um ator local que possa nos oferecer um apoio para
articular os demais atores é sempre uma ajuda bem vinda. Também buscamos alinhar com nossos
contatos qual a proposta do FIS e como é nossa forma de fazer encontros, isto é, verificar a
possibilidade de realizar as conversas em roda, evitando apresentações de slide, como se fosse
uma conversa.
_Definição de local para as atividades em grupo: após as visitas, deixamos a segunda metade ou os
últimos dias da viagem para as atividades mais voltadas ao Projeto de Si Mesmo. Para esta etapa,
privilegiamos locais próximos à natureza, com espaços propícios a atividades em grupo, tanto
internos quanto externos.
_Planejamento das questões logísticas: uma vez definidos os locais e feitas as articulações,
reservamos as passagens e locais de hospedagem. Também entregamos ao grupo um Guia da
Macro, com todos os detalhes da viagem.

130

MACRO IMERSÃO
Proporcionar contato direto com a realidade e os diferentes atores do
Projeto Referência
MACRO
IMERSÃO

Durante os dias em que reservamos para as atividades de
investigação, a agenda segue aquilo que foi combinado com nossos
contatos locais.

Estas atividades despertam reflexões mais relacionadas ao Projeto
Referência, mas também carregam grandes inspirações para o
exercício do Projeto de Si Mesmo, principalmente quando envolvem
histórias de pessoas que realizaram sonhos, empreenderam seus
propósitos e criaram projetos que afetaram a realidade.
Neste sentido, é importante criarmos espaços de conversas e
retornos reflexivos logo após as visitas, para que as experiências
possam ser recuperadas e os aprendizados do grupo possam ser
revelados. Durante estes momentos, é interessante realizar registros
das conversas, para termos o histórico do que foi percebido e
apreendido pelo grupo, e não apenas anotações individuais.
Quando o grupo está dividido, separamos um momento na segunda
metade da viagem (quando todos se encontram) para realizar este
retorno reflexivo.
Outros espaços que costumamos criar são visitas à expressões
culturais e artísticas locais. Durante os intervalos das conversas
agendadas, aproveitamos para explorar o local, seus costumes e
hábitos, assim como pontos turísticos. Estes momentos cumprem
também uma função de desaceleração e relaxamento. Como as
imersões costumam ser intensas com uma carga de atividades
bastante exigente, estes momentos de respiro ajudam na absorção
do que foi percebido, no estabelecimento de novas conexões
internas e no reconhecimento do novo.
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MACRO IMERSÃO
Aprofundar o Projeto de Si Mesmo
MACRO
IMERSÃO

Durante a segunda metade da viagem, realizamos, com o grupo todo
reunido, atividades mais específicas do Projeto de Si Mesmo.
_Conversas individuais sobre a Matriz Transdisciplinar de Exploração:
como mencionado anteriormente, os aprendentes realizam um
segundo preenchimento da Matriz TD e, durante a Macro, fazem
uma conversa individual com um membro da equipe como forma de
acompanhamento e exploração dos significados e sentidos que
emergiram entre o primeiro e o segundo contato com a Matriz.
_Atividade dos Materiais: nesta atividade, os aprendentes têm à sua
disposição uma série de materiais não estruturados, como argila,
areia, água, aquarela e fogo. Durante 90 minutos, eles são orientados
a explorar livremente estes materiais, sempre em silêncio. A ideia é
que possam experimentar um momento de liberdade criativa, um
resgate ao estado da infância, onde tudo pode ser explorado e criado
sem julgamento, direcionamento ou formas pré-definidas.
_Atividade da Lógica do Terceiro Incluído: nesta atividade, o grupo é
convidado a representar, por meio de uma dramatização, os
diferentes paradigmas presentes na história da humanidade (a
mitologia, a filosofia, a religião, a ciência clássica, e a
transdisciplinaridade). Após a compreensão destas diferentes formas
de enxergar e conhecer o mundo, realizamos uma conversa sobre a
Lógica do Terceiro Incluído, apresentada anteriormente como um
dos pilares metodológicos da TransD. Nossa intenção é provocar no
grupo, a consciência de que é possível um pensamento integrador
que supera a lógica binária prevalecente em nossa sociedade.
_Atividade do Labirinto: esta é uma atividade de meditação ativa que
tem como objetivo produzir uma experiência simbólica e
contemplativa da dimensão interior de si mesmo e do retorno de um
si mesmo engajado no mundo. O labirinto é um desenho impresso
em tecido, no qual o grupo é convidado a caminhar muito
lentamente em um percurso único que leva a um centro e depois
retorna para fora. É o maior tempo de contato direto e menos
mediado que os aprendentes têm consigo mesmos, o que permite
uma aproximação autorregulada com si próprio.
Todas estas atividades (com exceção das conversas individuais) são
finalizadas com um retorno reflexivo em grupo, para o compartilhar
das percepções e aprendizados gerados.
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Fotos: Milene Fukuda
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Fotos: Milene Fukuda
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Foto: banco de imagens do FIS

Foto: Milene Fukuda
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Fotos: Milene Fukuda
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Surplus
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SURPLUS
O Surplus é uma atividade de cunho cultural ou conhecimento não diretamente
relacionado ao tema do Projeto Referência, a qual tem por objetivo :

SURPLUS
[SURP: 1 encontro]

Ampliar a curiosidade e o horizonte investigativo
Uma vez que é introduzido no sistema, o Surplus provoca um
estranhamento que pode desorganizá-lo e convocá-lo a uma nova
organização.
Por se constituir em conhecimento ou atividade aparentemente
desconectado do conteúdo evidente tratado no programa, o Surplus
promove um alargamento do que é conhecido pelos alunos, amplia a
margem de escolha e permite maior criatividade e autonomia.

Em edições anteriores, alguns exemplos de temas
tratados pelo Surplus foram:

Aula de astrofísica com
professor Amâncio
Friaça da USP.

Histórias por trás do
clássico Alice no País das
maravilhas com o
professor José Garcez da
FGV Direito.

Aula de improviso com o
palhaço Antonio Dantas
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encontros de
prototipagem e
cocriação
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ENCONTROS DE PROTOTIPAGEM
Para os encontros de prototipagem, utilizamos diversas ferramentas (principalmente da
Teoria U) para atender às diferentes etapas do processo de criação, que são:

ENCONTROS
DE PROTOTIPAGEM
[PROT: 5 encontros]

CRISTALIZAÇÃO: nas palavras de Otto Scharmer, cristalizar significa
“clarificar a visão e a intenção da nossa maior possibilidade
futura”. E como a cristalização ocorre a partir do espaço interior do
conhecimento, o ideal é que ela aconteça no último dia da macro
imersão, ainda em campo. Assim, os aprendentes poderão
explorar a essência do que está para emergir como possível
resposta ao Projeto Referência.
PROTOTIPAGEM: testar, testar e testar! Os encontros de
prototipagem tem como objetivo fazer com que os aprendentes
deem vida às ideias de solução para o desafio do Projeto
Referência.
Trabalhar em cima de protótipos traz a lógica de aprender com o
erro, por isso essa etapa de subida do U precisa ser rápida, com o
foco em criar versões 0.8 e não se preocupar em ter a melhor
solução logo na primeira tentativa. O mais importante é “agir num
instante”, de modo a permitir capturar a intuição e aperfeiçoar a
ideia a partir dai.
Essa etapa traz muitas ferramentas de Design Thinking, aliadas a
outras técnicas mais sutis como o Teatro Social da Presença,
desenvolvido por Arawana Hayashi, do Presencing Institute.

COCRIAÇÃO: independentemente das ferramentas que
escolhemos para a subida do U, toda a solução é cocriada entre os
aprendentes, que podem também convidar outros stakeholders
para essa construção coletiva. O grupo só se divide em tarefas se
assim desejar.
Na etapa de prototipagem é muito importante que alguns
encontros proporcionem espaços livres, ou seja, sem
dinâmicas e atividades programadas pela equipe. Os
aprendentes terão esses encontros para utilizarem da forma
como quiserem, seja executando o projeto, convidando
pessoas de fora, etc. Esses espaços de responsabilidade deles
têm um propósito formativo de dar autonomia e incentivar o
protagonismo do grupo nesta etapa final do processo.
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CRISTALIZAÇÃO
Em edições anteriores, a equipe do FIS experimentou diversas ferramentas para a
etapa de cristalização, entre elas:
• A Matriz TD com perguntas focadas no Projeto Referência.
• Teatro: aprendentes resgatam e dramatizam os principais stakeholders
impactados e descobertas feitas nos encontros e no campo.
• Roda de conversa: aprendentes conversam sobre os insights que tiveram
durante os encontros e viagens, em um formato mais livre
Várias técnicas podem ser utilizadas para cristalizar. O importante é que ela seja
uma conversa aberta sobre tudo o que os aprendentes vivenciaram até o
momento e o que mais os inspira como uma possível solução para o desafio.
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PROTOTIPAGEM: MODELAGEM (OU MAPA) 2D
Um aprendizado recente da equipe do FIS ao participar de um Prototype Camp
no MIT promovido pela equipe de Otto Scharmer, foi utilizar a técnica de
Modelagem ou Mapa 2D como uma primeira etapa de prototipagem.
A Modelagem 2D pode ser usada como uma ferramenta de construção de
sentido coletivo e de comunicação (apresentação visual), a medida que busca
compreender elementos de um sistema, para criar pontes entre as ideias/
conceitos e ação. É um método para dar forma às ideias.
Assim, o mapa em 2D deverá nos ajudar a:
• Fechar o foco;
• Dar materialidade e conteúdo ao que os aprendentes têm até o momento;
• Cristalizar e organizar o que temos;
• Compreender o que é a escolha do grupo ou quais são as escolhas do grupo?
Em que o grupo quer realmente colocar suas forças agora?
• Apresentar visualmente o que temos e pretendemos.
Passos e orientações
aprendentes

que

demos

aos

Em grupos de 4 pessoas:
• Apresentar o propósito: escrever o título
(texto do desafio, que indica o objetivo/
intenção do grupo).
• Registrar os sonhos: individualmente, em
post-its, escrever seus sonhos que se
conectam com esse desafio: O que você
quer entregar? Quais seus sonhos para
entregar esse propósito?
• Revelar o contexto/ecossistema: quais os
contornos? Onde estamos? Quais nossos
recursos?
• Nomear todas as partes envolvidas: Quem
são as pessoas? Quais partes estão
excluídas? Elencar as necessidades de
todas as partes envolvidas.
• O que está feito ou sendo feito?
• O que está ‘emperrado’? Quais perguntas
ainda precisam ser respondidas?
• O que precisamos fazer? (objetividade!)
Esse roteiro de Mapa 2D foi originalmente criado por Ela Ben-Ur, ex designer da IDEO e que atualmente
integra a equipe de Otto Scharmer nas práticas de prototipagem, e adaptado pela equipe do FIS.
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PROTOTIPAGEM: ESCULTURA 3D
Outra ferramenta de prototipagem que temos utilizado muito no FIS é a
construção de uma escultura 3D, ou uma maquete. Mais um método aprendido
com o Design Thinking e aplicado nos cursos de Teoria U, a maquete deve
representar a situação atual e a emergência de possibilidades futuras do
protótipo e do contexto em que ele está inserido e que pretende mudar.
As maquetes são construídas em grupos e a principal diretriz que damos é: por
ser uma cocriação, o que um aprendente coloca na maquete não pode ser
modificado. Pode, ao que foi colocado, ser somado alguma coisa.
Para a construção da maquete temos em sala diversos materiais: tintas,
massinha, lego, bonecos, brinquedos, cartolinas, colas, tesouras, pedaços de
papel, blocos, enfim, tudo aquilo que possa dar asas à imaginação!
São dados 15 minutos exatos para a criação da maquete. Isso deve ser feito em
silêncio pelos grupos.

Após esse tempo, inicia-se a reflexão a partir de quatro direções ou perspectivas.
Todos do grupo se juntam do lado Leste da maquete e uma pessoa da equipe do
FIS lê em voz alta e toma nota das respostas do grupo:
Quando vocês olham para essa escultura/maquete...
1. LESTE (Sentimentos & Relacionamentos)
• O que você ama ou o que traz suas melhores energias?
• Quais outras emoções surgem? Se essa emoção pudesse falar, o que ela diria?
• Quais são os relacionamentos principais (conexões ou separações) entre as
partes e o que você sente em relação a isso?
2. SUL (Verdades & Ação)
• Quais são os principais conflitos e duras verdades que você está enfrentando
para seguir em frente?
• Onde está o poder?
3. OESTE (Perspectiva)
• Quais são os gargalos que impedem o sistema atual de evoluir?
4. NORTE (Propósito)
• Qual é a situação que está querendo morrer e
• O que está querendo emergir/nascer?
• Qual o potencial mais profundo ou chamado para o futuro que vocês querem
trazer para a realidade por meio desse protótipo?
Após esse giro pelos 4 lados da maquete, o grupo pode fazer um debriefing.
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Fotos: Milene Fukuda
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PROTOTIPAGEM: MAPA 4D | TEATRO SOCIAL DA PRESENÇA (TSP)
Recentemente introduzimos no FIS, de forma muito exitosa, o teatro Social da
Presença, ou mapa 4D, desenvolvido pela Arawana Hayashi, do Presencing
Institute.
Preparação do TSP
A equipe do FIS listou 12 elementos centrais relacionados ao desafio do grupo,
incluindo 3 elementos/atores que sempre devem estar presentes, independente
do tema do desafio (Planeta Terra, grupos marginalizados/excluídos e a aspiração
do protótipo, ou “a maior possibilidade futura do sistema”). A escolha dos papéis
é dirigida pelo que se deseja conhecer no sistema social. Em geral são atores que
decidem ou que influenciam o sistema como está.
O Mapa 4D ajuda então a deixar aparecer o que está mais relevante em um
sistema social, que dificilmente é percebido pela análise das partes isoladamente.
O passo a passo de como conduzir o teatros social da Presença encontra-se nos
links abaixo.
É muito importante que o campo de confiança seja criado para que o TSP atinja
seu objetivo. Para isso, mesmo que não haja elementos/atores para que todos
corporificarem, quem fica de fora deve fazer parte, ativamente, da criação desse
campo social.
Também é interessante que o TSP seja filmado, para que não seja necessário
anotar tudo o que sai do mapa 4D e que possa ser revisitado facialmente.

PARA SABER MAIS SOBRE O TEATRO SOCIAL DA PRESENÇA:
http://arawanahayashi.com/presencing-institute/
https://www.youtube.com/watch?v=EtKHxX3efzA
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entrega e coavaliação
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Foto: Lili Lungarezi

ENTREGA

APRESENTAÇÃO E PRODUTO FINAL

Ao final do semestre, o grupo é responsável por uma apresentação oficial conjunta para
divulgar os resultados do Projeto Referência, bem como dialogar sobre os
encaminhamentos propostos e sobre a validade das inovações sugeridas.
Esperamos que esta apresentação reflita a criatividade liberada no processo formativo,
abarque a diversidade vivenciada ao longo do semestre, e aborde a sustentabilidade de
forma a ultrapassar um lugar comum, já exaustivamente explorado.
O trabalho apresentado é avaliado por uma banca avaliadora composta por um professor
da FGV, pelos parceiros, especialistas no tema, um ex-aprendente do FIS e um mediador.
Além da apresentação, o grupo também disponibiliza o produto final para: a Equipe FIS, os
patrocinadores, a FGV, os stakeholders contatados ao longo do processo, os convidados
externos, as instituições e pessoas interessadas.

Fotos: banco de imagens do FIS
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ENTREGA

EXEMPLOS DE PRODUTOS FINAIS DO FIS

Convite para apresentação final do FIS 2 (Bioelo):
https://www.youtube.com/watch?v=4FTMS7smKWE
Relatório Final do FIS 2 (Bioelo):
http://bioelo.blog.com/

Vídeo documentário sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos produzido pelo Enlace (FIS 8):
https://www.youtube.com/watch?v=aZtJWg8LzLw
&feature=c4-overview&list=UUYROkPFnz3yMgwe8Pfba_w

Jogo de Tabuleiro Vera Cruz, do FIS 9 (Alcateia)

Intervenções urbanas do FIS 10
https://www.youtube.com/watch?v=OE1ECS-idyQ
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CO-AVALIAÇÃO
O que realmente queremos com a avaliação do FIS é acompanhar e, se possível, medir o
deslocamento de cada aprendente durante o processo. Por deslocamento entendemos ser
o desenvolvimento pessoal, a emergência do sujeito e a ampliação do paradigma da
percepção da realidade.
A avaliação do Projeto Referência é feita por meio da Banca Avaliadora, e é a parte mais
racional e tangível do processo. Já para a avaliação do Projeto de Si Mesmo, a equipe ainda
não conseguiu chegar em uma forma de avaliar que dê conta da intenção de medir o
deslocamento do aprendente.
Algumas tentativas foram feitas nesse sentido. Durante alguns semestres dividimos a
avaliação em critérios como os abaixo:

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO DA
DISCIPLINA

Desenvolvimento Individual
Avaliado pela equipe FIS (30%)
Participação (não significa falar o tempo todo, mas participar
das atividades ativamente, ainda que em silêncio)
Presença (com P maiúsculo, significa qualidade da presença e
não faltou ou não faltou)
Kick-off (preparação e atuação)
Desenvolvimento do Grupo
Resultado do projeto de crowdfunding via catarse (30%)
Engajamento individual e nos subgrupos
Qualidade do projeto
Arrecadação final
Produto Final
Avaliado pela banca e equipe FIS (40%)
Qualidade do produto

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO DA
MACRO
IMERSÃO

Avaliado pela equipe FIS
Preparação para o campo (20%)
Qualidade da Presença (40%)
Registro de campo (40%)
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CO-AVALIAÇÃO
Outra tentativa que adotamos no FIS 11 foi uma avaliação no formato de perguntas, que
deveriam ser respondidas por cada aprendente, por escrito:

AUTO
AVALIAÇÃO
(30%)

1. Qual seu envolvimento no processo do grupo para entrega do kickoff?
2. Como você sai do kick-off?
3. Qual o papel do grupo no seu processo formativo até o momento?
4. Que nota você se atribui até este momento? Explique.

HETERO
AVALIAÇÃO
(30%)

As perguntas ainda estão em elaboração, mas o objetivo é que seja
avaliada a qualidade da relação entre os aprendentes. Assim, cada
aprendente deverá avaliar 3 outros.

ECO
AVALIAÇÃO
(40%)

Avaliação da Equipe FIS de cada aprendente (30%)
+
Avaliação da Banca sobre o Projeto Referência (10%)

Mas esse teste está em andamento, por isso ainda não conseguimos dizer se será a melhor
forma de avaliar um processo tão complexo e tão profundo como é a jornada no FIS.
Por isso resgatamos aqui que esse é um Guia em uma versão 1.0, que é vivo, que aprende
com o processo e se modifica com ele!
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_PAUSA
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território de
aprendizagem
Agora que estamos chegando ao final
desta jornada, fazemos um convite para
que você reflita:

que impressões você está levando neste momento?
que novas reflexões ou conexões você fez?
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6_
HISTÓRIAS
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“O aprendido
é aquilo que
fica depois que
o esquecimento
faz o seu
trabalho.”
Rubem Alves

154

O que foi o FIS
para você, pela
lembrança de
um momento
marcante?
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“O momento mais marcante do FIS para mim, foi uma
hora em que a gente ficou em silêncio dentro da caverna
(...) e veio a clareza. Aquele silêncio tão pequeno
preencheu de uma maneira tão grande.”
Aprendente FIS 9
156
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“[eu lembrei de três situações
que me mostraram que] tem uma
força maior, seja da Natureza,
seja de você mesmo, que em
alguns momentos vai te falar”:
‘para’, ou então ‘não adiante ir
para lá, você tem que vir pra cá’.
Só que o difícil é escutar, parar e
fazer o exercício de realmente
abrir o ouvido para isso.”
Aprendente FIS 1
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“A gente ficou numa praia, no único fiorde tropical do mundo (...)
em uma casa a dez metros da água do mar, em que não tinha
eletricidade, era tudo à base do lampião, não tinha fogão,
citronela para espantar os mosquitos, era tecnologia rústica (...)
sem nada e com tudo (...)
Aprendentes FIS 7
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[A partir do nosso desenho], ela fazia duas perguntas para cada
um, não eram para ser respondidas, eram presentes, como a
Maria costumava dizer: ‘uma boa pergunta, é um ótimo presente’.
Foram duas perguntas que eu nunca imaginaria que alguém
tiraria do meu desenho (...) do jeito que aquelas perguntas me
tocaram, me levaram a ver outras coisas em mim mesma.”
Aprendente FIS 7
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EQUIPE ATUAL DO FIS
Mario Monzoni
Coach
mario.monzoni@fgv.br

Fernanda Carreira
Apoio de coordenação
Fernanda.carreira@fgv.br

Gabriela Alem
Apoio de coordenação
gabriela.alem@fgv.br

Vicente Góes
Transdisciplinaridade
Vicente.l.goes@gmail.com

Ricardo Barretto
Corpo
Ricardo.barretto@fgv.br

Ana Carolina Aguiar
Processos Colaborativos
aguiar.anacarol@gmail.com

Milene Fukuda
Comunicação
Milene.fukuda@fgv.br

Jessica Chryssafidis
Apoio de coordenação
Jessica.Chryssafidis@fgv.br

CONSULTORES QUE APÓIAM O FIS
Wilson Nobre | Teoria U
Denise Curi | Práticas Contemplativas
Danielle Wang | Mindfulness
Kalim | Mindfulness

EQUIPE FIS DE 2009 A 2012
Mario Monzoni
Erica Gallucci
Maria F. de Mello
Lígia Ramos
Leeward Wang
Ideli Rodrigues
Bruno Toledo
Graziela Rodrigues
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agradecimentos
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A Jornada do FIS vem sendo feita a muitas cabeças, mãos e corações. São muitos agradecimentos a
fazer, mas comecemos pelo começo.
A provocação de criar o FIS veio do Prof. Francisco Aranha, na época coordenador da Graduação da
EAESP, que conectado às tendências internacionais e com a genuína vontade de promover
inovações dentro da escola, em particular em novas metodologias de ensino e aprendizagem, nos
deu a oportunidade e a liberdade de pensarmos fora da caixa, de ousar. E assim nasce o FIS!
Obrigado, Chico, pela confiança.
Criar algo totalmente inovador e disruptivo no campo da formação de jovens lideranças em uma
escola de negócios não foi tarefa fácil. Mas contamos com uma equipe muito especial, engajada e
inspirada, que deu conta do recado! Obrigado Erica Gallucci, Maria F. de Mello e Adriana Caccuri,
por todo o aprendizado ao longo do caminho. Não seria o que é sem vocês! E à toda equipe que se
somou: Lígia Ramos, Leeward Wang, Profa. Ideli Rodrigues, Ricardo Barretto, Bruno Toledo,
Fernanda Carreira, Graziela Rodrigues, Wilson Nobre, Vicente Góes, Milene Fukuda, Gabriela Alem,
Jessica Chryssafidis, Ana Carolina Aguiar. Cada um de vocês trouxe um pedacinho do que são para o
FIS e assim ele se torna a cada semestre mais grandioso!
Depois de criado, o FIS foi ganhando mais apoiadores importantes dentro da Escola. Agradecemos
à Diretoria da EAESP pelo apoio, na figura da Profa. Maria Tereza Fleury e do Prof. Luiz Artur Ledur
Brito, e à Coordenação da Graduação, Professores Nelson Barth, André Carvalho, Fernando Abrucio,
Marco Teixeira e Fernando Burgos pela abertura e confiança no processo. Principalmente,
agradecemos aos alunos, os FISERs, por permitirem-se e nos permitir cocriar o FIS.
À turma do GVces, nosso Centro de Estudos em Sustentabilidade, gratidão pelos aportes de
conteúdo, pelas participações nos encontros, cosseleções, apresentações finais, e tudo o mais!
À cada pessoa e instituição que nos recebeu durante nossas viagens de campo, ou que participou dos
nossos encontros presenciais, muito obrigado por compartilharem suas histórias, conhecimentos e
experiências, tão valiosos para nosso aprendizado e crescimento!
Um especial agradecimento aos patrocinadores do FIS, e ao Banco Itaú em particular, que está
conosco desde a primeira edição, que acreditam nesse processo de formação integrada para a
sustentabilidade! Vocês são investidores da transformação que precisa ser feita no mundo!
Obrigado pela parceria e presença!
Em relação a este Guia, que é outro sonho que se torna realidade no FIS, um agradecimento muito
especial à Ana Carol Aguiar, mestranda da FGV, que topou o desafio de colocar em palavras,
práticas, imagens, tudo isso que é o FIS! Sentimos o seu amor ao projeto refletidos na beleza e
profundidade deste Guia. Obrigado, Carol!
E para fechar, ao Instituto C&A, Janaína Jatobá e Cristiane Félix, muito, muito obrigado pela
abertura, pela liberdade, pela confiança e por acreditar junto com a gente nessa causa! Sem o
patrocínio e parceria de vocês o Guia ainda seria um sonho distante! Agora, o FIS está na rede, está
acessível a quem se sentir chamado! Agora o FIS é de todos nós!
Seguimos!
Mario Monzoni
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“Eterno é tudo aquilo
que dura uma fração
de segundo, mas com
tamanha intensidade,
que se petrifica, e
nenhuma força jamais
o resgata.”
Carlos Drummond de Andrade

Foto: Milene Fukuda
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PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DO GUIA
Este material foi desenvolvido pela equipe e
por parceiros do FIS no GVces – Centro de
Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP.
Seu conteúdo foi inspirado e baseado em:
_publicações já existentes do FIS, como o
Site (www.eletivafis.com.br) e o Livro-Obra
FIS: Formação Integrada para a
Sustentabilidade. Experiência Inter e
Transdisciplinar em Escola de Negócio;
_registros e materiais produzidos
internamente, para fins de gestão de
conhecimento, por membros da equipe que
acompanharam as primeiras edições do FIS;
_oficinas realizadas com aprendentes que já
passaram pelo FIS e com a equipe atual;
_observação participante do processo do
FIS 11 (2º semestre de 2015);
_fontes externas (citações de materiais
teóricos e artísticos).
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