
Artistas do Invisível: 
um programa 
delicadamente 
radical

 Por Ana Biglione, da equipe de coordenação 
desta edição

“Só sabemos com exatidão quando 
sabemos pouco; à medida que vamos 
adquirindo conhecimentos, instala-se a 
dúvida.” Johann W. Goethe

Contar um pouco da edição do Programa 
Artistas do Invisível que se inicia no 
período de que trata este relatório é entrar 
numa trama deliciosa de profissionais que 
têm ousado pensar para além do pensado, 
de uma abordagem que carrega um 
radicalismo sustentado pela delicadeza e 
de vidas que têm se acompanhado em seus 
processos de desenvolvimento ao longo de 
mais de dois anos.
 
Mas, afinal, o que tem sido esse programa?

“Um espaço de desenvolvimento que tem me 
convidado a aprofundar minha consciência 
sobre como faço o que faço. Um exercício 
orientador para ampliar minha capacidade de 
estar atenta à forma como olho pro mundo. 

Um convite a cuidar de cada palavra e cada gesto. Uma roda de novos amigos 
que admiro, pessoas na jornada de serem melhores pro mundo, no mundo. 
Uma descoberta de pensamentos inspiradores e de novos paradigmas.”6

Dentre as diversas definições desse programa aparecem como centros a 
tomada de consciência sobre a prática e sobre o próprio olhar com que 
se olha a prática. O programa Artistas do Invisível é uma formação em 
um método inspirado em Goethe que busca ampliar a consciência dos 
profissionais de desenvolvimento de forma que possam atuar no campo 
social com base no pensamento orgânico, em uma prática de profunda 
sensibilidade social. 

O programa se propõe a fazer atividades de compreensão (sobre vida, 
sobre desenvolvimento, sobre processo, sobre polaridade etc.), de 
prática (de métodos, de exercícios, de meditações, de observação, de 
descrição), de engajamento (em processos de autodesenvolvimento e na 
facilitação de processos alheios) e de escrita e a articulação (de forma a 
revelar e organizar aquilo que se vivencia).

Diferente de uma metodologia replicável, a abordagem do Artistas 
trabalha o processo de desenvolvimento do indivíduo como um todo 
e o caminho de “levar os aprendizados para a prática” passa por essa 
transformação holística, pessoal e profissional. Nesse sentido, ao 
perguntar aos participantes o que mudou, percebemos que esta se 
refere tanto aspectos do seu campo de trabalho, como também em 
relação a si mesmo. 

6 Os depoimentos são de Danielle Fiabane e Pilar Cunha, participantes desta edição. 
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 “Venho aprendendo a me observar, 
a observar o outro, e a perceber os 
‘fenômenos’ a partir da minha relação 
com eles. Venho descobrindo o diário 
como prática de autoconhecimento. 
Venho me provocando a reconhecer 
que o controle é ilusório… que o mundo 
das relações é vivo e que o melhor 
que posso fazer é mexer o meu lugar, 
o meu agir nele. E talvez o mais 
presente seja a consciência do olhar.”

Na contramão de vários processos formativos 
da atualidade, este processo tem fomentado 
a criação de espaços de reflexões, tomada 
de consciência e do exercício de uma 
prática – mais social e ecológica - que presta 
atenção em si mesma.  

MAIS SOBRE ARTISTAS DO INVISÍVEL 

O programa é realizado em parceria entre 
o Instituto Fonte e o The Proteus Initiative. 
A equipe de coordenação e facilitação 
dessa segunda edição é composta por Allan 
Kaplan, Tião Guerra e Ana Biglione. Os 
módulos de 2013 e 2014 foram realizados 
em várias cidades do estado de São Paulo. 

Link: http://institutofonte.org.br/node/1192

O MOVIMENTO DE NOSSOS PROGRAMAS E INICIATIVAS
Menu

32

http://institutofonte.org.br/node/1192

	Button 1: 
	Page 3124: 
	Page 3225: 

	Button 2: 
	Page 3124: 
	Page 3225: 



