
Compartilhamos aqui as aprendizagens dos 
eventos em que estivemos presentes em 
2013 e 2014. 

A prática do pensar: 
aprofundando a 
intervenção social  

 Por Ana Biglione, que facilitou essa série de 
oficinas de Ativismo Delicado (pela Noetá), 
juntamente com Allan Kaplan (The Proteus 
Initiative) e Flora Lovato (Instituto Fonte)

“Mas como essa prática que vivemos nas 
nossas reflexões, esse delicado ativismo, 
esse método que lemos no Artistas do 
Invisível7, acontece no seu dia a dia de 
trabalho e na sua vida, Ana? O que você 
faz de diferente? O que muda na prática? 
Me parece tão difícil levar isso pra minha 
realidade...”. Perguntas assim se tornaram 
recorrentes – de algum modo, eu mesma as 
faço - e as respostas, se é que elas existem, 
vão bem além de um manual de como fazer. 
A investigação atenta sobre elas foi o mote 
para a série de oficinas “Delicado Ativismo”.

Sabemos que os modelos de gestão e 
desenvolvimento tradicionais não dão conta 
do que queremos construir para o futuro e, em 
alguns casos, já têm se mostrado insuficientes 
para os dias de hoje. Entendemos que a 

complexidade do mundo e das questões sociais que 
enfrentamos pedem um pensamento holístico. Que 
para sair do automatismo precisamos de atenção e 
presença. Sabemos que uma lógica de resultados com 
produtos a serem gerados não traz, nem trará, a tão 
sonhada transformação social. 

Por que será, então, que nos parece tão 
difícil visualizar (e sustentar) uma prática que 
carrega, de maneira viva, todos esses saberes? 
Mesmo estando repletos de atenção e imersos 
no pensamento holístico, por que a nossa 
compreensão parece estar desconectada da nossa 
ação? Por que nos parece desafiador pôr em 
prática algo que compreendemos? 

Talvez essas nem sejam as melhores perguntas, 
pois, afinal, essa prática social reflexiva inspirada 
em Goethe8  – que ora chamamos de delicado 
ativismo, ora de prática do profissional de 
desenvolvimento -, não é algo a ser “aplicado”, ou 
a ser “levado pra prática”. É uma prática que só 
pode mesmo ser vivida através de nós. Ela só vive 
em nós. Ainda assim, essas são as perguntas que 
costumamos nos fazer, e foram perguntas desse 
tipo que deram origem a essa série de oficinas. 

22 pessoas aceitaram o nosso primeiro convite. 
A imagem que me vem sobre o que vivemos 
nesse primeiro processo é de que pudemos criar 
e aprofundar nossa relação com o tal método 
goetheano de prática social reflexiva. Já que 
esse método não é algo “aplicável”, o caminho 
de desenvolvimento dele deveria se dar por aí 
mesmo, numa relação.  

7  Livro escrito por Allan Kaplan sobre e para profissionais de desenvolvimento social. KAPLAN, A. Artistas do Invisível: o processo social e o profissional de desenvolvimento. São Paulo: Peirópolis/Fonte, 2005. 
8 Johann Wolfgang von Goethe  (1749-1832) foi um escritor e pensador alemão, que também fez incursões pelo campo da ciência, desenvolvendo uma abordagem específica e fenomenológica de mudança social.
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Em uma cuidadosa e atenta jornada de 
criação de intimidade, vivemos exercícios 
dos mais variados tipos - observações, 
meditações, descrições, criando um 
campo comum, e então olhamos pra 
eles com atenção. O que fizemos? Como 
fizemos? O que sentimos? O que mudou? 
Que características, princípios ou leis 
percebemos nesse método? O que ele traz 
para o mundo? O que ele pede de nós?... 
É como se tivéssemos mergulhado no 
mundo desse método, a ponto de deixá-lo 
se revelar para nós. A ponto dele revelar 
também a nós mesmos. Um mundo do 
movimento, da mudança, da vida. 

Seis meses depois, em abril de 2014, chegou 
a segunda oficina. “Será que somos capazes 
de olhar de frente para nossa prática e 
ver o que ela nos revela sobre o que de 
fato estamos trazendo pro mundo? O que 
muda no mundo a partir da minha prática? 
Onde está a vida, o novo no que eu faço? 
Onde está o automático, o velho no que eu 
faço?”. Dessa vez a proposta ia da prática à 
teoria.  Do chão ao céu. A arte de espelhar 
e revelar o que se esconde nos bastidores.

18 belíssimos participantes atenderam ao segundo 
convite, alguns vindos da oficina anterior. Se 
tínhamos criado intimidade com o método naquela 
primeira, dessa vez a relação foi com a prática. 
Os diversos exercícios, casos, relatos da prática 
e lista de atividades circundavam mais e mais 
profundamente o nosso fazer. Sempre penso 
que essa oficina foi especialmente destinada a 
corajosos. Pois olhar pra si mesmo, para a própria 
prática, não é tão convidativo quanto olhar para um 
método ou um jeito de ser no mundo. Olhar para 
a prática é, descaradamente, despir os próprios 
limites das suas máscaras tradicionais, é reconhecer 
a beleza e a insuficiência daquele fazer. 

Isso vale pra nós e também para o mundo. No 
último dia do encontro, nossa conversa girou em 
torno desse mundo que estamos criando com uma 
prática que, tradicionalmente, não é consciente 
ou que reflete pouco sobre si mesma. Não foi 
fácil se deparar com uma sociedade repleta de 
uma prática tão polarizada a essa que estávamos 
falando, uma prática que valoriza o fazer a 
qualquer custo, a eficiência como a equação do 
maior possível num menor tempo, a replicação 
automática e, por vezes, sem sentido. O cenário 
é alarmante, ainda que não seja uma novidade. 
Essa lógica mecanicista têm nos acompanhado 
por décadas, as questões sociais se mantém e 
o nível de humanidade parece diminuir. Ainda 
assim, percebemos que a urgência em solucionar 
esse cenário, tão abundante em questões sociais, 
é, por exemplo, um dos seus melhores amigos 
na sua manutenção. Mas então quer dizer que o 
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mundo, no estado crítico que está, não 
pede urgência? Pois é, parece que alguns 
aspectos da urgência, não. 

Nesta segunda oficina ficou claro que não há 
como falar de transformação do mundo sem 
falar da nossa transformação, não há como 
lidar com a forma de pensar do mundo sem 
lidar com a nossa forma de pensar. Teoria 
e prática possuem uma ligação intrínseca 
não apenas nessa abordagem, mas 
principalmente na construção da realidade. 

As possíveis respostas àquela pergunta 
inicial, de como levar esse método pra 
prática, nunca poderão estar em um passo 
a passo ou um protocolo a seguir. Talvez 
as explorações feitas nessas oficinas, que 
também não se dedicaram a responder, 
mas sim a praticar, a olhar pra isso e 
compreender com mais profundidade, nos 
deem dicas sobre isso. Talvez a resposta 
não esteja em palavras ou em conceitos, 
mas nessas habilidades que desenvolvemos 
em nós. Nesse contínuo esforço de praticar 
consciência sobre a prática (nossa, das 
nossas iniciativas e do mundo). 

Uma vez Allan contou sobre um aprendiz 
que pergunta ao mestre: “– O que é prática? 
E o velho sábio respondeu: – Tudo está 
aberto no universo.”9 

9  Ryuten Paul Rosenblum Roshi

SOBRE AS OFICINAS 

Com três dias de duração, aconteceram 
na capital paulista em outubro de 2013 
e abril de 2014. Realização conjunta: 
Instituto Fonte, The Proteus Initiative e 
Noetá. 
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