
Profides: Profissão 
Desenvolvimento

“Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.”
Cecília Meireles

Uma verdadeira profusão! Em apenas dois 
anos (2013-2014), quatro turmas do programa 
aconteceram simultaneamente. Enquanto 
o Profides 6 (em São Paulo) encerrava a sua 
trajetória, começavam a surgir o Profides 
Centro-Oeste (nos arredores da Chapada 
dos Guimarães), o Profides Nordeste (em 
Recife) e o Profides Sudeste (em São Paulo), 
agregando um total de 76 participantes, 
além das equipes de facilitadores. 

Mesmo com a possibilidade de adaptar 
os exercícios para às necessidades de 
aprendizagem específicas de cada grupo 
e valorizar a diversidade cultural de cada 
uma dessas regiões, o Profides tem um eixo 
norteador programático para todas as edições, 
buscando que cada participante possa: 

  Aprender a ter uma análise crítica e qualificada 
sobre as práticas de desenvolvimento social no 
Brasil (incluindo a de si mesmo);
  Intervir de forma criativa em situações de 
mudança;
  Lidar com situações complexas, momentos 
tensos e conflituosos;
  Facilitar diálogos entre diferentes atores; e
  Fomentar a própria aprendizagem e de pessoas  
e organizações.

Os participantes em sua maioria vêm ao 
programa por acreditarem ser necessário algum 
aprimoramento na profissão, trabalhar seu 
desenvolvimento pessoal (em geral atrelado a 
um momento de crise ou questionamentos) e 
compreender o processo de desenvolvimento social.

As instituições a que pertencem esses profissionais 
dizem perceber que o programa transforma a 
atuação das pessoas nos grupos em que elas estão 
e isso gera um impacto sobre o grupo em que elas 
atuam a ponto de permitir uma gestão das ações 
mais efetivas.  Os depoimentos de participantes 
ilustram isso:

Com duração de um ano, o Profides é um programa de formação que busca 
compreender o sentido, ampliar a qualidade e a relevância das ações de profissionais 
do campo social. É o primeiro de formação teórico-prático no Brasil voltado à leitura, 
compreensão e intervenção em processos de desenvolvimento social. 
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“Quando eu comecei, fui como docente, mas precisava ter maior 
inserção no grupo de pesquisa e achei que eu contribuiria mais com 
o Estado ao expandir minha atuação. Até então, minha posição era 
ingênua, confortável. Com o Profides, me senti fortalecida para 
me candidatar à diretoria do instituto. Agora eu interajo como 
Secretário e com o reitor... Eu acho que sem o Profides eu teria 
mais dificuldade de conciliar conflitos, resolver as diversas questões 
entre professores... O meu papel é dar voz a todas essas pessoas e 
lidar com as questões institucionais e pessoais.”

“Foi minha primeira experiência com métodos diferentes dos 
habituais e com isto, respeitar o desenvolvimento do outro 
ou do grupo. Consegui perceber que os grupos sociais são 
muito complexos e que necessitamos de métodos novos para 
desconstruir as velhas barreiras ou normas, que na maioria das 
vezes só medem a quantidade produzida; o desenvolvimento vai 
além do quantificar.”

SOBRE AS TURMAS

Profides 6ª edição – São Paulo
Facilitadores: Arnaldo Motta, Flora Lovato (além de Márcia 
Thomazinho como aprendiz)
Total de participantes: 20 | Período: 2012-2013
Local dos encontros: Centro Paulus, em São Paulo (SP)

Profides Centro-Oeste 7ª edição
Facilitadores: Alexandre Randi, Marina Magalhães Carneiro de 
Oliveira e Izabel Cristina Carvalho (da Solarium, organização parceira 
desta edição)
Total de participantes: 23 | Período: 2013-2014
Local dos encontros: Casa Eusébia Palomino e Pousada Arara
Instituições parceiras: O Profides Centro-Oeste foi realizado pelo 
Instituto Fonte e pelo Solarium, em parceria com o Instituto de 
Saúde Coletiva (ISC)/Núcleo de Desenvolvimento em Saúde (NDS) da 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

Profides Nordeste 8ª edição
Facilitadores: Marina Magalhães Carneiro de Oliveira, Saritta Falcão 
Brito (além de Rodrigo Cabral como aprendiz)
Total de participantes: 16 | Período: 2014-2015
Local dos encontros: Eco Pousada Meteora d’Aldeia 

Profides Sudeste 9ª edição
Facilitadores: Ana Biglione, Tião Guerra e Tatiana Antunes (além de 
Pilar Cunha como aprendiz)
Total de participantes: 17 | Período: 2014-2015
Local dos encontros: Terra Luminous e Centro Paulus

Veja também o vídeo sobre o Profides, lançado em 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=-
jORnSQrQS6Y
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