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Compartilhando práticas. Fortalecendo 
movimentos! Nos dias 28 a 30 de abril de 
2013 estiveram reunidos 66 profissionais 
que atuam nos setores governamental, 
empresarial e no terceiro setor para uma 
intensa troca de aprendizagens. Inspirados 
pela ideia de um desenvolvimento 
que não seja, necessariamente, 
crescimento, aceleração e consumo, os 
participantes ofereceram e vivenciaram 
oficinas e debates, propiciando também 
uma convivência mútua com várias 
metodologias. O Encontro Nacional de 
Práticas em Desenvolvimento Social 
aconteceu no Centro Paulus, na zona sul 
da capital paulista, reunindo pessoas de 35 
entidades, além de consultores autônomos, 
oriundos das regiões Sul, Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste do Brasil. O encontro 
entre diversas gerações de profissionais 
também foi destaque, com a presença de 
pessoas entre 20 e 60 anos de idade. 

Ao todo aconteceram 25 atividades, entre 
oficinas, palestras e debates sobre diversos 
temas, tais como comunicação não-violenta, 
abundância, Teoria U, o profissional e o campo 
de desenvolvimento social, negócios sociais 
e ludicidade, dentre outros. O encontro foi 
planejado para que não houvesse palestrantes 
convidados ou a busca por consensos: nele, a 
multiplicidade de práticas poderia enriquecer 
a todos e o combustível seriam as questões, os 
limites, os desafios que os profissionais que atuam 
com desenvolvimento lidam no cotidiano.  

“Falamos de diversas ferramentas e 
também falamos do ser humano. Falamos 
de autonomia, consciência, sonhos, do que 
é genuíno, do amar, do servir e o quanto 
o ser humano, quando ele tem consciência 
disso tudo, é capaz de fazer e de mover 
montanhas.” (depoimento de participante).

O Instituto Fonte lançou o convite e outras seis 
organizações se entusiasmaram para integrar 
voluntariamente o Comitê Organizador: Adigo, 
CASA7 - Memórias e Aprendizagens, CoCriar, FICAS, 
Instituto Geração e NOZ – Desenvolvimento e 
Cocriação em Sustentabilidade. O encontro teve 
um sentido em si mesmo – propiciou a formação 
de parcerias e deixou um lastro de práticas e de 
reflexões.

ACESSE AS APRENDIZAGENS DO 
ENCONTRO NACIONAL! 

Quais são as semelhanças e 
os dilemas das práticas de 
desenvolvimento social? Faça o 
download da publicação especial 
sobre o evento. 

Link: http://www.institutofonte.org.br/
node/1196

NOSSA APRENDIZAGEM NOS ENCONTROS
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