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“A questão de ver e entender o Instituto
vai além do papel que eu ocupo, vai além
de eu ser empresário, funcionário público
ou funcionário ou voluntário de uma
organização da sociedade civil.
Um conjunto de pessoas, que onde quer
que estejam e, independente do cargo que
ocupem, se preocupam com o contexto em
que estão inseridas, se sentem parte de
algo maior e vão querer fazer algo
para melhorar e transformar esta realidade.
Uma questão que vai além de fazer parte ou
não do Instituto Pe. Vilson Groh.
Uma questão que existe muito antes da criação
do IVG e que, provavelmente, continuaria a
existir mesmo sem a criação institucional do
IVG.”
Luiz Fernando Nieuwenhoff Schefer

Apresentação: Os vários olhares sobre a
atuação em rede
Luiz Fernando Nieuwenhoff Schefer
Membro da Equipe Executiva do IVG
Ter a possibilidade de trabalhar e participar do
cotidiano do Instituto Pe. Vilson Groh e das
organizações que fazem parte da sua Rede é um
processo de reflexão e aprendizagem constante e
fascinante, permitindo-me refletir sobre as conquistas e
aprendizados adquiridos, desde 2003, quando tive
contato com a comunidade do Monte Serrat e com o
Centro Cultural Escrava Anastácia; entendendo que
também tive meu processo de empoderamento, ao ter
contato com uma realidade diferente da que conhecia
até então, possibilitando a reflexão e o aprendizado.
A possibilidade de perceber que a reflexão, seja
no Instituto Padre Vilson Groh ou nas organizações da
Rede IVG, não é um processo que é feito sozinho, mas
pelas pessoas que integram as sete organizações da
Rede IVG, os públicos atendidos e as parcerias com
empresas, órgãos públicos, voluntários e outras
organizações da sociedade civil.
A proposta deste livro surge exatamente disto:
reunir vários olhares e opiniões, sistematizando algo
que é visto como bom e bem feito, mas que muitas vezes
fica só na cabeça das pessoas, pois não é documentado,
a fim de compartilhar e incentivar a reflexão de outras
pessoas, para gerar troca de experiências e novos
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aprendizados, que vão alimentar e fortalecer o trabalho
em Rede, além de proporcionar o compartilhamento de
vários olhares sobre a atuação em rede no Instituto Pe.
Vilson Groh.
No dia a dia das organizações e no contato com
os diversos atores desta teia de relações, às vezes
queremos abraçar o mundo e não conseguimos dizer
não para um jovem que pede ajuda. Com bastante
frequência nos deparamos com jovens ou adultos que
procuram uma oportunidade. Normalmente, paramos
tudo que estamos fazendo quando nos deparamos com
um caso assim. Precisamos dar uma resposta rápida e
pontual ao problema, senão a pessoa desanima ou vai
embora.
Não se trata apenas de querer abraçar o mundo
para resolver sozinho todos os seus problemas. Correse o risco de, por um lado, se tornar um importante
captador de recursos e ter significativa mobilização
política e, por outro, esquecer o que move a
organização. Não é uma situação de dar ou viabilizar
um curso para um jovem, mas imbuir nele a percepção
de que precisa, também, refletir sobre o seu dia a dia.
Ele precisa fazer parte do processo para entender sua
história e o contexto em que está inserido.
Nestes casos, muitas vezes, batemos na porta do
Estado e a resposta é que não há vaga, que o jovem não
tem documento, ou que não atende aos requisitos
necessários e que, por isso, não vai dar para atendê-lo e
ele terá que esperar.
Outras vezes, pedimos uma doação para uma
empresa privada ou para uma pessoa física e ela nem
sempre entende o quadro mais amplo, o porquê de um
14
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jovem não ter documento ou os motivos que o levaram
a deixar de estudar. A “questão social”, então, passa a
ser compreendida em diferentes aspectos: como
“questões” isoladas, como fenômenos naturais, ou
ainda como produto do comportamento dos sujeitos
que os sofrem. A condição de vida da pessoa é tida
como produto e responsabilidade dos limites culturais
de cada indivíduo.
Com muito esforço, normalmente, se consegue
um encaminhamento inicial para a demanda solicitada.
Paralelamente, continua-se o trabalho de mobilização
política e discussão de políticas públicas que poderiam
tentar resolver ou evitar tais situações.
Uma realidade que vai muito além de apenas
pedir o dinheiro de um parceiro ou doador. Não é
apenas uma questão de gastar o dinheiro conforme
determina a lei e apresentar os impactos estabelecidos.
É atender à burocracia sem limitar-se a ela. Isto é
bastante importante, todavia, é necessário ir além.
Evoluímos e aprendemos com outras pessoas as
técnicas de elaboração de prestação de contas para ter
os títulos de utilidade pública municipal, estadual,
federal, Siconv (Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse), Sigef (Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão Fiscal), entre muitos outros
instrumentos e requisitos que são exigidos de uma
organização da sociedade civil. Na prática, às vezes,
estes instrumentos perdem sentido e não servem para
nada frente a esta realidade de demandas que se
colocam dentro do social. A foto do lápis que foi
comprado, muitas vezes é mais exigida e importante do
que o impacto alcançado com a ação realizada.
15
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Ao se trabalhar com convênios é constante a
admissão e demissão de funcionários. Nas ONGs das
organizações da Rede IVG, possuímos funcionários que
já foram demitidos e readmitidos pelo menos três
vezes. Com a exigência de não admitir funcionário
próprio, este processo de demissão se intensificou.
Alguns convênios chegavam a exigir e permitir apenas
a contratação de microempreendedores individuais.
Com o processo de criminalização das ONGs, o
cerco tem se fechado, e os processos tem se tornados
mais rígidos. No ano de 2010, a CPI das ONGs procurou
investigar o repasse de recursos federais para ONGs e
OSCIPs no período de 1999 até 2009. Uma das ONGs
investigadas foi o Centro Cultural Escrava Anastácia,
por ter firmado convênio com o Ministério do Trabalho
e Emprego para o desenvolvimento do Consórcio Social
da Juventude. Mesmo sem ter sido encontrada
qualquer irregularidade contra a instituição, a simples
menção como uma das organizações a serem analisadas
gerou uma série de desconfiança sobre a legitimidade e
transparência da organização perante seus parceiros.
Cada vez mais é difícil ajudar ou estender a mão para
algo que fuja do comum, que não esteja previsto ou que
o convênio não permita.
Como uma das etapas deste processo, o Centro
Cultural passou por um processo de auditoria. Ser
auditado, no começo, foi difícil. Por muitas vezes
sentimos medo e ficamos sem dormir. A primeira vez
em que o tribunal de contas entrou em contato comigo,
fiquei em pânico. Lembro até hoje do nome do auditor.
Ele ficou um mês inteiro na organização, 8 horas por
dia, almoçando conosco e “fiscalizando nossos passos”.
16
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Poderíamos ter feito algo errado e isto poderia
prejudicar todo o trabalho que é desenvolvido. Com o
tempo percebemos que prestar contas e ser auditado
não possuía apenas ônus, mas era, sobretudo, um
processo de aprendizagem e crescimento pessoal.
Tínhamos crescido como seres humanos e como
organização da sociedade civil. Começávamos a fazer
questão de ser auditados. Atualmente, sempre é
comum ao ter uma dúvida, ligar para o Tribunal de
Contas ou para os órgãos de fiscalização. O que era
visto como punição, hoje é visto como aprendizagem,
precaução e prevenção.
Muitas vezes é mais fácil fechar os olhos e dizer
não, pois o incômodo parece ser menor. Lá pelo ano de
2006, quando trabalhava no CCEA no departamento
financeiro, prestava contas do recurso financeiro
recebido, atendia o que determinava a lei, alcançava as
metas estabelecidas e, quando algum jovem (de quem
nem sempre conhecia o nome ou a história de vida)
tinha um sonho, parecia que o problema não era do
setor financeiro, já que este sonho não estava inserido
no plano de trabalho e não havia recurso financeiro
previsto para isto. A resposta era sempre a mesma: “não
pode, não dá, não tem dinheiro”. A coordenadora geral
ficava preocupada e insistia em me explicar por que
deveríamos tentar empoderar e ajudar aquele jovem.
Dizia que eu deveria me envolver mais, para ficar mais
perto do que era feito na ponta.
Nessas horas, emerge o senso de pertencimento e
a solidariedade das pessoas, que entendem que não são
as principais causadoras dos problemas, mas que
podem se mobilizar para fazer alguma coisa, já que se
17
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sentem parte de algo maior. Como colocado por Ivone
Maria Perassa (capítulo 3) em seu texto:
Graças a esse momento de formalização da rede de criação do
IVG já não me sinto carregando a responsabilidade de ter que
dar conta de muito, e sim que sou parte, que posso me somar
a outras pessoas para apoiar os empobrecidos no seu processo
organizativo, para que sejam protagonistas de suas próprias
histórias.

Um processo que vai além da atuação de apenas
uma liderança. Apesar da figura do Pe. Vilson ser a
mais conhecida, se percebe na prática do dia a dia, a
atuação de várias lideranças, assim como o incentivo
para o empoderamento e a participação de cada vez
mais pessoas, como a Irmã Terezinha Ermínio Maria
(diretora da Associação João Paulo II, autora do
capítulo 7); João Ferreira de Souza (diretor do Centro
Cultural Escrava Anastácia); Irmã Edwirges (diretora
da ACAM); Lázaro Bregue Daniel (voluntário do
CEDEP). Essas pessoas dedicam muitas horas para
atividades diárias nas organizações da Rede, sem
receber qualquer recurso financeiro por isto. No ano de
2014 foram 147 voluntários regulares e eventuais
envolvidas nas atividades da Rede. Atuando como
funcionários contratados, foram 396 no ano de 2014.
Observamos
também
este
senso
de
pertencimento quando visitamos alguma das
instituições da Rede. Faço meu trabalho burocrático de
prestação de contas, elaboração de lançamentos
financeiros, pagamentos, elaboração de recibos. Por
vezes isto é realmente chato, porém necessário.
18
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Contudo, ao fazer o trabalho é sempre possível ouvir,
sentir e perceber na parede ao lado o movimento das
crianças e jovens que são atendidas nas organizações.
Essas crianças se aproximam e perguntam se é o novo
professor de música ou de educação física. Horas em
que dá vontade de fazer o serviço da forma mais rápida,
para que sobre tempo para o que é realmente
importante, que é estar convivendo e aprendendo com
as crianças, com a comunidade, com o outro. Exercer a
alteridade, se colocando no lugar do outro e estendendo
a mão. Como colocado por Guido Delagnello (capítulo
11):
Devo dizer que participar do IVG mudou bastante o dia a
dia da minha empresa. Sempre tive como minha grande
meta conseguir fazer a minha empresa participar dentro do
Instituto. Na minha aproximação com o IVG tentei fazer
mais pelo Instituto dentro da minha empresa, enquanto
empresário que sou, do que diretamente como “pessoa
física”. A minha ideia era conseguir disseminar o instituto
IVG ou alguma ação comunitária nos funcionários mais
jovens. O fato da empresa ter feito um projeto interno no
Centro Cultural Escrava Anastácia, uma das organizações
da Rede, ajudou a iniciar este processo interno. Há
funcionário que fica perguntando quando vamos fazer de
novo. O maior reconhecimento que nós fizemos no final do
ano passado foi para quem participou do projeto IVG, não
para quem trabalhou melhor. O cara ganhou um prêmio,
porque além de ter feito o que tem que fazer, ainda se
comprometeu com a comunidade. Isto muda a empresa! E
aqui, na minha empresa, mudou. As pessoas notaram que
além de fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, têm
que participar da comunidade. Isso já está claríssimo aqui
dentro. Se vamos conseguir tornar esta ação efetiva e para
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sempre? Isto é meio por ondas, um processo cíclico. No
primeiro semestre de 2014 estavam todos completamente
tomados de trabalho. Então não dá para dizer que a
prioridade é trabalhar na comunidade. A prioridade sempre
será o emprego deles e o salário. O que eu quero colocar na
cabeça deles é que ainda tem que ser mais eficiente para
sobrar tempo, para participar na comunidade. E o que
tentamos é que possa ser feito dentro do expediente de
trabalho.

Em algumas situações dá um sentimento de
tristeza fazendo-nos parecer que falhamos. Nossos
“indicadores” mostram que o jovem atendido parou de
estudar e não fez o curso técnico que havia começado.
Um dia caminhando pelo centro você avista este
mesmo jovem e fica com vergonha e vontade de
atravessar a rua. Você falhou e tem vergonha de
enfrentar isto. Momentos em que o jovem te aborda, te
abraça e diz sem cerimônia:
professor (sempre te chamam de professor), mudei de vida.
Casei, tive filho e até voltei a estudar. Arranjei um emprego.
Como foi bom ter feito aquele curso. Muito obrigado. Agora
posso ajudar outras pessoas.

Momentos em que você volta feliz para casa,
porque percebe que fez diferença na vida de alguém e
fez sentido ter percorrido todo este percurso. Como,
colocado por Paula Schommer (capítulo 15), a prestação
de contas, parece ter movimento:
O mais intenso, o que realmente sei sobre o trabalho da
organização é o que está gravado em minha memória
sensorial, é o que vi de perto, senti, toquei, ouvi e falei.
20
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Lembro da sensação provocada pelo desejo de fazer algo
quando recebia um convite, um chamado: “vai lá no sábado,
teremos uma atividade e seria muito bom você estar
presente”, “que tal fazermos um almoço com toda a turma e
as crianças?!”, “vamos fazer isso juntos?”, “você pode dar
uma opinião sobre isso?”, “como você pode nos ajudar?” O
que lembro é do convite ao envolvimento, ao engajamento, ao
tornar-se parte. Não é um convite para simplesmente fazer
uma doação, e ficar esperando que a organização faça o
trabalho e depois preste contas. É sim um convite para
compartilhar, dialogar, fazer parte.

Quando se chega em casa, a primeira coisa que
queremos fazer é contar o ocorrido para a nossa família
e encaminhar um e-mail para todo mundo, relatando o
ocorrido. Este é o momento de sistematizar e refletir
sobre as práticas vividas, o momento de lembrar como
é bom fazer parte do processo, o momento de
compartilhar os vários olhares sobre a atuação em rede
no Instituto Pe. Vilson Groh.
Desta forma, o desafio e propósitos do IVG têm
sido desenvolver um jeito de agir e pensar que
empodere as pessoas e organizações que fazem parte
do IVG, aprimorando a legitimidade, o potencial das
pessoas, da organização
e
seus parceiros,
compartilhando aprendizagem, influenciando políticas
e a vida na cidade/região/causa como espaço de
articulação e aprendizagem. O desafio de tentar
entender qual a gestão necessária e que pode ser
compartilhada para algo que transcende as fronteiras
organizacionais, procurando atender a burocracia, sem
limitar-se a ela. Como colocado por Nadir (capítulo 5),
a possibilidade de ver o IVG como:
21
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(....) uma instituição que é referência pelo seu capital
cultural, social, humano, mais do que qualquer possibilidade
que ela tenha de captação de recursos financeiros. É uma
entidade que é referência de um trabalho, de uma
metodologia de trabalho. De uma proximidade e de um apoio
às comunidades empobrecidas e às populações destas
comunidades, para que se tornem protagonistas das suas
histórias e das suas vidas.

O IVG é um espaço que vai além da questão
institucional. Um conjunto de pessoas preocupadas
com outras pessoas. O compartilhamento de
experiências de vida com os outros. Eu me preocupo
com o outro, quero ouvir o outro, aprender com o outro.
Este outro tem nome, tem sentimentos, não é apenas
um número. É um processo de troca, de
compartilhamento. Entender o que o outro viveu.
Momentos em que faz sentido fazer parte.
Precisamos ter processos, números, métricas.
Tentar mostrar que somos uma inovação social, que
gastamos o dinheiro da forma correta, que não
desviamos dinheiro. Entretanto faz mais sentido
quando eu consigo me perceber com um sujeito neste
percurso.
A questão de ver e entender o Instituto vai além
do papel que eu ocupo, vai além de eu ser empresário,
funcionário público ou funcionário ou voluntário de
uma organização da sociedade civil. Um conjunto de
pessoas, que onde quer que estejam e, independente do
cargo que ocupem, se preocupam com o contexto em
que estão inseridas, se sentem parte de algo maior e vão
querer fazer algo para melhorar e transformar esta
22
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realidade. Uma questão que vai além de fazer parte ou
não do Instituto Pe. Vilson Groh. Uma questão que
existe muito antes da criação do IVG e que,
provavelmente, continuaria a existir mesmo sem a
criação institucional do IVG.
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“Olhar-se e ver-se dentro do IVG é
ver-se dentro de um trabalho coletivo.
O IVG não é uma pessoa. O IVG é uma
construção de um processo coletivo que
foi se embrionando historicamente, dentro
desta interpelação em que a realidade
cada vez mais traz esta percepção de
garantir o direito de ter direitos.”
Pe. Vilson Groh

IVG: o Sonho que se sonha junto!
Pe. Vilson Groh
Presidente do IVG
Meu sonho tanto global quanto local é de que um
dia nós não tenhamos mais no mundo pessoas que
passem fome. Quando falo em fome, não é só da fome
de pão, mas também da fome da beleza, da fome pela
liberdade, da fome pela solidariedade, da fome por
amizade. É a fome da materialidade de esperança de
que é possível sim, um dia, haver equilíbrio entre as
pessoas que vivem na humanidade e que produzem a
riqueza, e que esta riqueza seja revertida dignamente
para todos que a produzem, para que ninguém fique
excluído dela. Esta é a motivação que me alimenta e me
persegue diariamente. Penso que, nesta perspectiva,
alimentar-se deste sonho é também fazer dele um modo
de vida, de ser e de agir, que esteja em consonância com
nosso modo de usar os bens e a riqueza produzida.
Como fala Tuahir, no livro Terra Sonâmbola de
Mia Couto: “o que nos faz andar a estrada? É o sonho.
Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva. É para
isto que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do
futuro”. E é também a partir do andar pela estrada, do
sonhar, que é possível visualizarmos o futuro que se
fará a partir do presente quando estes mesmos
caminhos são entendidos. Estes caminhos convergem
para um ponto: o acesso aos bens comuns como um
direito de todos, muito além daquilo que é supérfluo.
27
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Se conseguirmos alinhar esta perspectiva com o meio
ambiente e com a mãe natureza, assim também iremos
nos reconciliar com esta nossa mãe que produz os bens
que tiramos da Terra, para que assim possamos nos
entender cada vez mais nesse processo. Acredito que
este horizonte pode ser um paradigma para a
humanidade numa época de mudança, como esta que
vivemos.
É por aí que passa um horizonte de vida que
continua e transcende a materialidade de que a morte é
uma abertura para a esperança. Morte esta que é uma
tarefa a mais para um processo de desprendimento
desta grande placenta Terra. Aqueles que passaram
por esta Terra e a sulcaram com seus pés,
transformando-a como homens e mulheres que não
passaram em vão por ela, e que fizeram dela um
exercício de mediação buscando ter construído esta
família humana e ter desejado que fosse extremamente
humana. Aprender que nós nascemos para a morte, que
em si não é uma coisa brutal. A morte fisicamente até
pode nos terminar com algum tipo de doença dolorida,
mas desprender-se, morrer, fazer este movimento vidamorte/morte-vida diariamente é o movimento do
sonho.
Acho que este é o sentido que a vida tem e que a
vida nos dá diariamente. Nosso objetivo é fazer isto
com leveza, assumindo as problemáticas, os conflitos e
as contradições sem perder a alegria de viver. Sem
jamais perder o sentido! Aliás, dar sentido dentro deste
grande processo, para mim, é a incumbência do sonho.
Um dia nós nos abriremos para esta outra
perspectiva de que a nossa missão está (e assim também
28
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está o sonho) no fundo, na capacidade de nos
religarmos com nossa essência. Se nós despertamos
para a chama que está dentro de nós, na boca da nossa
alma, o fogo que arde dentro de cada um de nós, nunca
seremos pessoas medíocres. E é diariamente e com o
outro que podemos fazer este exercício de despertar
para nossa essência de se conectar com o outro. É assim
que passamos a conjugar o sonho como algo maior, que
reside na capacidade de potencializar as pessoas com
quem nós estamos nos relacionando, sem ter medo que
elas nos ultrapassem nas compreensões de suas
competências, ou da sombra que disso pode surgir.
Esta é a beleza de um trabalho que se sustenta
neste sonho maior. O sonho de que as pessoas nos
ultrapassem. Assim, o sonho é não perder este fogo da
alma, animador de todos os dias, que nos alimenta e
mantém a vida acesa. E a vida acesa só se mantém se eu
não perco o outro, porque o dia que perco o outro eu
me perco de um ponto de vista. Olhar esta realidade
nesta amplidão e depois voltar com os pés no chão do
dia a dia é o que me faz ir todo domingo trabalhar com
os moradores de rua. Não perder a relação com o outro,
porque esta mesma relação se dá na celebração, com a
Eucaristia, que tenho que fazer com a mesma
generosidade, que me encontro com outros segmentos
sociais. Redescobrir o ser humano é redescobrir a
relação com a amorosidade.
Todavia não se engane: este sonhar se dá com os
pés no chão! Quando você sonha com os pés no chão e
tem dentro do coração uma força que arde, é aí que você
vai descobrindo que é a esperança que se transforma
cada vez mais em argumentos, que por sua vez se
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tornam expressão de materialidade de pão, de beleza,
da materialidade de sonho, da liberdade. Assim,
quando você se embrenha por um caminho desse e traz
junto a capacidade fundamental da reflexão, você
qualifica o processo. É na reflexão que você percebe
aquilo que trilhou, o caminho enquanto um processo, e
assim você pode se perguntar: “o que dá elã para você
caminhar?”. Acredito que a resposta é continuamente
continuar sonhando. Entretanto, sonhando sempre com
pés no chão.
Nesta estrada do sonhar a nossa bússola é o
processo de humanização. Sonhar perpassa a nossa
capacidade de ver continuamente as possibilidades, de
ver sinais que refletem normalmente a destituição do
outro. Para Saramago, por exemplo, o processo da
humanização só se dá quando somos capazes de reparar
o outro. É quando reparamos que somos capazes de
dialogar com o outro e não para o outro. A humanização
se dá pelos gestos.
Desse modo, este caminho que vamos trilhar vai
cada vez mais se engrandecendo, pois é assim que
surgem as possibilidades de você ampliar a sua
generosidade e entender a vida como um ato generoso
colocado a serviço do movimento na história. Viver no
movimento da história é assumir os problemas, mas
não como se você tivesse que carregar todos os
problemas do mundo nas costas, como se fosse o único
responsável por eles, mas construir coletivamente
através de parceiros e parceiras que vão entrando,
surgindo no seu caminho, que se torna um caminho de
encantamento. O encantamento é a estrada onde vale à
pena colocar seus dons a serviço do outro, caminho pelo
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qual é preciso trilhar para se encontrar a felicidade,
caminho coletivo, que se caminha em conjunto. Pois, no
fundo, o que nós perseguimos é a felicidade, que só
alcanço quando sou capaz de colocar a minha vida a
serviço do outro.
Grande parte desta reflexão foi inspiração e
resultado de minhas escolhas de vida. A decisão de vir
trabalhar nas comunidades empobrecidas da Grande
Florianópolis passa por todo um contexto vivido nos
anos de 1978, 1979. Saíamos de um processo de
ditadura para busca da democracia. Somado a isso,
havia também mudanças contextuais dentro da vida da
própria Igreja, que buscava uma presença maior em
diversos processos, especialmente no acolhimento aos
presos políticos, na busca de discussão das questões
sociais, das comunidades eclesiais de base, ou seja, do
início do processo da teologia da libertação, das
grandes discussões em um período de transição.
Como resultado de discussões que consideram
toda a questão da luta, da não violência, dos direitos
humanos, da anistia internacional, serviu de pano de
fundo para a construção da teologia da libertação,
muito contextualizada em um processo histórico,
resultado da própria forma de estudar e entender o
grito desta realidade do dia a dia e da realidade do
mundo dos trabalhadores que se tornavam cada vez
mais empobrecidos. Era, acima de tudo, um apelo. Esta
necessidade
estava
também
intrinsecamente
relacionada ao Conselho Vaticano II, principalmente na
conclusão dos bispos quanto aos sinais dos tempos, da
importância chave de voltar o olhar para a realidade, a
partir da radicalidade do Evangelho, ou seja, da busca
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do mesmo como forma de iluminação, que se desdobra
nas constituições normativas do Vaticano II, que
traziam a importância de olhar os apelos da realidade.
São metas do ponto de vista da questão da opção
preferencial pelos pobres, da opção pela juventude. Vir
para as periferias está inserido dentro de um contexto,
ou seja, dentro de uma história e de um olhar a cidade,
já naquele período, e de ver quais eram as interpelações
da vida da cidade. Entende também como o meu
ministério, enquanto presbítero, de olhar por este viés,
por este caminho, por esta realidade e não fugir de um
processo histórico. Todos os elementos e as dimensões,
as interpelações da realidade, levaram com que eu
fizesse uma opção por esta realidade e exercesse o meu
ministério nela. O fundo do meu ministério está muito
ligado a um retrato bíblico de 25:35 de Mateus, que fala
sobre esta realidade interpelativa de Jesus: “porque tive
fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de
beber; era forasteiro, e me acolhestes; estava nu, e me
vestistes; adoeci, e me visitastes; estava na prisão e
fostes ver-me. (...) Em verdade vos digo que, sempre
que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos
mais pequeninos, a mim o fizestes.” A minha opção tem
uma relação muito profunda com a interpelação bíblica,
que também é, no fundo, o recorte em um processo de
contexto histórico.
Este
processo
resultou
em
diversas
transformações, entre elas, pensar a construção de
novos espaços públicos, de uma nova esfera pública,
onde possamos trabalhar em uma relação público–
privado/social. Na relação público–privado, nós
podemos trabalhar cada vez mais as dimensões do local
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e do global. Por exemplo: o que não é virtual? Não é
virtual a cidade. É na cidade que nós trabalhamos as
relações e começamos a perceber o processo dos
mecanismos que a produzem. É na cidade que
começamos a perceber a produção da riqueza e que
podemos trabalhar esta rede de relações entre os
interlocutores para pensar uma cidade melhor. E
pensar uma cidade melhor não parte só do mundo
empobrecido, sobretudo é pensar os atores que estão
dentro da comunidade e olhar a cidade como espaço
comunitário, como espaço do público. Compreender o
público não como função apenas do Estado, mas como
função do bem comum e como direito e dever de todos,
dentro de uma concepção mais ampla. É nesta
perspectiva que se pode trabalhar com outros atores
para resolver as questões dos conflitos sociais, da
desigualdade social, rompendo com a cultura da
naturalização dos processos de desigualdades. Como
resultado temos o grande trabalho a ser feito: a
socialização da riqueza, a socialização dos bens e a
socialização dos bens comuns, de uma cidade que se
materializa em acesso de direito a todos os cidadãos. É
acesso de direito fundamental a crianças e jovens e ao
mundo empobrecido das periferias, onde não
deveríamos mais ter o processo de empobrecimento, no
entanto uma dignidade social, para que todos tivessem
o digno e merecido modo de vida equilibrado: não
precisaríamos mais ter jovens que usem do
narcotráfico; crianças com insuficiência na área
educativa; espaços onde tenha oferta de saúde e
oportunidade de moradia. Isto se concretizará a partir
da articulação dos atores em torno das problemáticas
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sociais, construindo a cultura da solidariedade através
da trama que lidamos hoje. Temos trabalhado com este
objetivo entre os diversos atores, que incluem
empresários, representantes da sociedade civil e do
Estado, resultando em toda uma complexidade de Rede
de relações, voltados cada vez mais a ampliar espaços e
buscar parceiros que pensem juntos as melhores
alternativas para vida de uma cidade.
Nessa perspectiva nasceu o IVG, que se
configura como uma Rede fortalecedora das
organizações que nasceram deste processo nos anos
1980, dentro de um caminho um pouco específico, já
que cada uma destas realidades nasceu com suas
próprias especificidades. O fato de se articular em uma
Rede e constituir um processo de continuidade ajuda a
manter uma coesão de princípios. O olhar das
organizações passou em trabalhar as realidades mais
excluídas da cidade, através de um recorte de realidade
social ainda mais destituída de direitos, a realidade
mais invisível hoje no mundo urbano: a realidade de
uma criança, de um jovem ou de um adolescente
destituído de direitos.
Olhar-se e ver-se dentro do IVG é ver-se dentro
de um trabalho coletivo. O IVG não é uma pessoa. O
IVG é uma construção de um processo coletivo que foi
se embrionando historicamente, dentro desta
interpelação em que a realidade cada vez mais traz esta
percepção de garantir o direito de ter direitos. Quando me
perguntam como me vejo no IVG, costumo me perceber
como um instrumento que hoje não naturaliza a
injustiça social e a desigualdade e que quer romper
exatamente com esta chave da cultura da desigualdade
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social. Assim também atua o IVG, na perspectiva de
desencadear processos com as pessoas e não pelas
pessoas, do ponto de vista do seu empoderamento e da
sua formação, enquanto processo de organização do
seu ser sujeito, de aprender a organizar-se, fazer leitura
de si, leitura de mundo, leitura da história. Acho que
esse é o grande papel do IVG hoje. Vejo-me dentro
disto, de uma organização que se constrói
coletivamente e não de uma organização personalista.
Vejo que os processos de desencadeamento são muito
coletivos, muito construídos conjuntamente, através da
reflexão, da análise de prática, da apropriação das
nossas práticas e construção de espaços de
competências, nas diferentes áreas, como o pedagógico,
o administrativo, a captação de recursos que se
constituem em espaços que aprimoram as
possibilidades de gerar oportunidades para as
extremidades destituídas de direito.
O IVG não é uma coisa pronta ou processo dado.
Quando me questionam sobre o processo de construção
do Instituto dentro de uma perspectiva mais ampliada,
gosto de me utilizar de um processo duplamente
dialético que relaciona em um primeiro momento o
micro-macro e depois retorna para o macro-micro, que
permite ao IVG dar um salto de qualidade. Na verdade
o IVG tem se constituído como uma dinâmica em Rede
que possibilita que um educador que está lá na ponta
do processo, trabalhando no dia a dia com a criança,
tenha dentro de si este olhar de que uma criança de 6
anos tem condições de ficar dentro desta Rede através
das diferentes realidades até os seus 24 anos, perpassar
diferentes projetos, dentro da rede mais ampliada e
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também dentro das redes que constituem a Rede. É
uma alternativa a toda esta problemática que hoje
existe, que constitui em como dar ao jovem novas
possibilidades frente ao narcotráfico, por exemplo. O
IVG neste sentido, abre outro caminho: apresenta para
criança, jovem e adolescente, um projeto alternativo de
valores e de vida que dá a ela uma possibilidade de
processos de emancipação.
Outro saldo para mim é o processo do
empoderamento das organizações. O processo de
trabalhar metas mais focadas nas organizações, de
olhar-se dentro deste conjunto de Rede de projetos e ver
as relações de interdependência, da importância da
transparência de contas, da captação de recursos, do
quanto ela pode se dar de forma mais criativa e de gerar
mais empoderamento dentro deste processo, de
partilhar mais as questões dos processos pedagógicos.
Acho que o IVG, na medida em que é este movimento
dinâmico, é vivo e inacabado, porque é um processo
que se faz na prática do dia a dia com pessoas. É um
processo em andamento, não um processo pronto, que
é feito de pessoas que têm desejos de acertos e de erros
e de equívocos, mas que têm uma capacidade de refletir
profundamente sobre as suas práticas. Cumpre um
papel, neste sentido, de fazer com que estas práticas
estejam cada vez mais sintonizadas, em uma relação de
não tirar o papel do Estado, fortalecer a sociedade civil,
ser presença nos conselhos, que são os conselhos
paritários, e hoje, de trazer de fora, cada vez mais, este
grito do empobrecido.
Sabemos que dentro deste processo somos mais
um - não insubstituíveis nem os principais - mas que
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somos sim, pessoas que ao longo do processo da vida,
se deram conta de que não se pode naturalizar a
desigualdade, espalhando a cultura da desigualdade
social. Esta é a força motora que nos faz colocar a vida
a serviço, disponibilizar os dons vividos e ganhados ao
longo da vida, como potencial e como capacidade de
colocar-se a serviço, como dom e como partilha, como
processo de ajudar a pensar um mundo melhor. Tenho
impressão que sozinhos não somos ninguém. Na
interação, nós construímos. Interagir com alteridade e
entender a alteridade, de modo a valorizá-la dentro das
diferenças e da tolerância com as diferenças,
aprendendo a crescer com estes processos, pois estas
diferenças não nos anulam, mas nos ajudam no
processo de enriquecimento de se colocar a serviço.
Nessa perspectiva, gostaria de destacar que
dentro da Rede, eu não me coloco como uma pessoa na
primeira linha, pois o que se conjuga com o IVG não é
o “eu”, mas sim o “nós”. Tenho impressão que esta
sempre foi a tônica das minhas falas e das minhas
discussões: o “nós”, o “coletivo”. Diversas vezes
quando falo em alguma conferência ou algum espaço
de reflexão, as pessoas sempre me questionam dizendo:
“quem é este nós?”. Acho que quando aprendermos
cada vez mais a conjugar o “nós” e não o “eu”, iremos
conseguir construir processos ainda mais coletivos.
É tendo a clareza de que estamos de passagem e
de que não se quer, com o passar da vida, que os
instrumentos se acabem, mas que caminhem para
frente, que se possa ver com clareza interiormente que
temos valores muito maiores que as próprias estruturas
criadas, assegurando-nos de que os valores são maiores
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do que as estruturas criadas, e que podemos dar sentido
para o ser da nossa vida enquanto um ser que se funda
e se constrói. Dentro de um ser que tem na alma o
diálogo, a capacidade de conjugar o “nós”, faz com que
se tenha maior facilidade de desapego. Quando nos
apegamos e fizemos da obra a centralidade do nosso ser
temos dificuldade de passar por um processo e se
desapegar dele, pois é somente quando temos a
compreensão de que a vida é um dom que se dá e que
se partilha e se coloca a serviço, e que o grande valor é
gerar as oportunidades e estruturas para levar um
trabalho deste, temos a facilidade do desapego e do
esvaziamento, e é assim que se estabelece a importância
da mística.
Uma pessoa que tem mística na sua vida tem
possibilidade de dizer que é hora de deixar as coisas,
que é hora de passar o que foi construído para frente.
Dois elementos que são importantes neste processo, e
que estão intimamente interligados: compreender
sempre o poder como um serviço, e nunca o poder
como detenção de espaço. Estes elementos estão muito
ligado ao tempo. O tempo enquanto vivência dele
mesmo e enquanto a própria densidade que possui.
Fazer da entrega da vida neste espaço do tempo e do
potencial que você tem um dom de generosidade e de
gratuidade. O serviço passa a ser qualificado, porque
ele acaba ligado ao processo do tempo e não há
ocupação dos espaços e a luta pelos espaços. Assim,
você aprende a trabalhar se tornando um líderservidor.
Como
líder-servidor
você
agrega
misticamente a gratuidade do ponto de vida. Se você
faz isto, consequentemente você tem uma capacidade
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de humildade, pois deixar as coisas irem para frente e
não prender nas mãos os processos que você ajuda a
construir é justamente deixar que aquela organização
de pessoas que trilham estes sonhos possam se
instrumentalizar para que tenham a capacidade de
caminhar para frente e se potencializarem com suas
próprias pernas, uma vez que a beleza e a alegria é ver
a continuidade de um processo que ajudamos a gerar e
a criar.
Eu tenho impressão que devemos aprender com
os outros, com as pessoas que vão entrando nas
organizações no decorrer do tempo, pois elas vão
também se descolando do modelo de fundador e vão
trabalhando o seu próprio modelo. Este modelo não
surge do nada, mas sim como resultado de outro
processo que estas pessoas vão levando para frente. Se
nós conseguirmos perceber isto, nas estruturas
organizativas das entidades, nas estruturas do próprio
IVG e, se começarmos a fazer este processo
diariamente, poderemos ser espaço extremamente
fecundo para o entendimento da construção da
democracia, exercício da cidadania, mecanismo de
controle da gestão pública e fundamentalmente,
elementos que aprendem novas formas de gestão,
novas formas de liderar.
Uma nova forma de liderar é fundamental se ela
é uma forma de ser serviço e amorosidade, pois é
justamente a força da amorosidade que mantém viva,
fecunda, e que dá o potencial pessoal de sempre levar
seus ideais à frente com o foco voltado justamente para
a questão do ideal. Esta liderança é um elemento
dinâmico e não estático, parado. Acho que a nossa
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liderança nunca foi estar atrás de uma mesinha e de
uma cadeira, de um computador e dali ficar 24 horas
por dia comandando. A nossa liderança provém de
uma relação de relações, de estar dentro. E ela vem
também do sujar as mãos no dia a dia, de ter os pés sujos
da caminhada, com aquela realidade daquele outro e
outra que é o mais empobrecido, destituído de direito.
Não se pode perder este chão de identidade. É
importante sempre lembrarmos que isso se reflete em
uma palavra que uso sempre: “encharcamento”. Um
líder que tem a capacidade do encharcamento é um
líder que nunca vai empobrecer. É uma pessoa que
nunca vai perder sua fertilidade, nunca vai perder o seu
engravidamento na prática da cotidianidade do que faz,
porque o seu olhar vai ser sempre um olhar pensante,
sua escuta sempre vai ser pensante e seus
relacionamentos sempre vão ser qualificados e nunca
superficiais. O processo da liderança neste campo, e ao
longo do processo de vida, o jeito de fazer, viver, pensar
e agir é pensar na verdade um pouco o jeito de pensar,
viver e agir que Jesus praticava.
Sem dúvida, como liderança, Jesus é um homem
que nos deixa um legado enorme do ponto de vista
humanístico do jeito que liderou, do jeito que entendeu
a liderança e do jeito que se entendeu no processo das
lideranças. Se nós olharmos os grandes líderes da
humanidade que passaram e expressaram processos de
liderança, foram líderes que tiveram sempre muita
facilidade do desapego do que construíram. Acho que
pensar isto e nos pensarmos dentro deste processo no
IVG, que para mim é questão fundamental.
40

IVG: o Sonho que se sonha junto!

Quando vejo o IVG sem mim, sempre parto de
um ponto de vista muito simples: me vejo como uma
pessoa que vai fazer parte do IVG tanto quanto vai fazer
parte um educador, um líder de base, um jovem na
volta ao IVG. Eu me vejo no IVG em tantos e tantos
jovens que se emanciparam e que hoje estão
contribuindo com o próprio IVG, ajudando na sua
construção do IVG, tanto quanto os jovens que nós
contratamos, dentro das nossas estruturas, tanto
quanto jovens que são voluntários: cito o Mario Davi
Barbosa, que hoje é um grande contribuinte do IVG,
onde me vejo em partes no Mario. Vejo-me também no
Diego Nascimento dos Santos que vem aqui, toma um
café comigo, que faz um curso de medicina e diz, que
quando se formar e receber seu primeiro salário vai
pagar uma bolsa de estudo para alguém. Vejo-me como
mais um que contribui e que compreende que sua ação
é uma ação com generosidade e vai trabalhar por uma
questão de aprender a ser feliz nestes espaços. Quando
olho para a minha vida vejo que sou uma pessoa
extremamente feliz, uma pessoa que está em
movimento, uma pessoa que se sente realizada fazendo
o que faz. Uma pessoa que, talvez, futuramente, vai
morar no Morro do Mocotó, em uma casinha simples,
trabalhando as coisas do dia a dia, encharcado com esta
problemática e com esta realidade, mas não perdendo a
reflexão construída e a qualidade de um processo
vivenciado.
Acho que não é pretensão minha, mas gostaria
de ser lembrado como uma pessoa que passou pela
Terra e fez pegada nela, que a sulcou, e que não viveu
mediocremente. Deu tudo que tinha amorosamente
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para impregnar a palavrar amor, verdade e justiça.
Gostaria que a palavra amor pudesse continuar
ecoando em possibilidades de pão, em possibilidades
de casa, em possibilidades de escolas, em
possibilidades da alteridade do outro, em
possibilidades de acolhimento. Gostaria também que a
palavra justiça pudesse ser e ter sempre a concepção
distributiva da reprodução dos bens, garantindo direito
a todos de serem filhos e filhas da Terra. A verdade
como uma busca que se constrói coletivamente e não
como uma dimensão dogmática. Gostaria que de
alguma forma pudesse ser lembrado e de restar um
pouco neste movimento que não morre. E para mim o
movimento que não morre e que ecoa continuamente é
o amor. O amor não morre. A esperança finda. A fé
finda. O amor não. O amor ecoa. Porque, na verdade,
vamos viver este misto após a nossa passagem entre o
céu e a Terra como um movimento ineterno. Um
movimento sem tempo, sem espaço, todavia um
movimento. Nós somos movimento. Não morremos
porque o fogo não morre. E o amor é este fogo. Então
ser lembrado nesta perspectiva para mim é muito
interessante. Não gostaria de ser lembrado nem com
títulos, nem com feitos, mas gostaria de ser lembrado
com uma pessoa que aprendeu a amar e foi
extremamente amada sobre a Terra, a amou, e colocou
a vida a serviço da humanidade.
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“Talvez o grande desafio do IVG
seja sensibilizar em como levar a
mensagem da importância do social
para toda a sociedade, em especial às
empresas, no sentido de que somos
todos responsáveis e agentes de
transformação, onde o bem comum,
a fraternidade e, sobretudo, a
solidariedade são
elementos fundamentais para termos
uma sociedade mais justa e igual. ”
Léo Mauro Xavier Filho
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Trabalho voluntário em organizações
da sociedade civil
Léo Mauro Xavier Filho
Vice Presidente do IVG
Foi uma coisa muito interessante, no meu caso
especial, a forma como comecei a participar do Instituto
Pe. Vilson Groh. Sempre tive um espírito social, de
partilha, estudei em colégio jesuíta, pois minha família
é religiosa. Participei de movimento de jovens, fomos,
eu e Cristina, orientadores de grupos de jovens e
sempre alimentei o desejo de poder fazer algo em
relação ao próximo, àquele mais necessitado. A minha
ideia era me envolver em um projeto social, lavando
pratos, limpando banheiros. Meu desejo era participar,
servir, mas eu não queria nada intelectual, ou que me
obrigasse, a priori, a pensar ou escrever, uma vez que
queria ajudar fisicamente. Foi neste momento que
conheci o Pe. Vilson.
Meu primeiro contato com ele aconteceu em
razão da morte de um familiar, de quem ele fez o
enterro e a missa do sétimo dia. Nesta ocasião ele me
apresentou um relatório e me convidou para participar
do Instituto Padre Vilson Groh. Este documento ficou
esquecido uns 15 dias no bagageiro do meu carro.
Fomos almoçar um dia juntos, e ele renovou o convite à
participar. Resolvi aceitar e então pude revelar para ele
a minha ideia: “estou pensando em me envolver mais”.
Ele me disse que tinha outra coisa para eu fazer,
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esclarecendo sobre a criação do IVG, já que estava
montando o Instituto. Naquele momento eu não
conhecia nada, nem ninguém. Eu disse que poderia até
ajudar, mas não era isto que queria. Acabei indo,
conhecendo as pessoas e mudando um pouco a lógica
daquilo que inicialmente tinha como objetivo para o
meu trabalho voluntário.
Fui conhecendo um pouco mais a ideia, os
projetos, me envolvendo, conhecendo também as
pessoas até porque fui recebido de uma maneira muita
amiga e amorosa por todos e acabei me apaixonando
pelo trabalho que o Instituto desenvolve.
Passados mais de 4 anos da criação do IVG já me
sinto parte deste processo por uma razão muito
simples: senti-me verdadeiramente aceito. No início
talvez pensassem que, como empresário, estivesse
apenas desejoso de poder participar superficialmente, e
com ideias que não coadunassem com os desejos e
realidades de práticas e movimentos sociais. Passado
este tempo, vimos todos, que práticas empresariais e de
gestão não são antagônicas a uma organização social,
que não visa resultado financeiro, mas sim, podem
contribuir em muito para a realização de seus objetivos.
De outro lado, tenho aprendido muito sobre este outro
olhar, onde as pessoas se doam gratuitamente a causa
dos outros, em especial, aos empobrecidos.
Dentro do IVG e da Rede, posso perceber que
existem várias e diferentes racionalidades, afinal são 30
anos de atuação das organizações, que não estão aí à
toa. Não estão só pelo coração, há muita inteligência
nisto e senso de gestão, quando pensamos
principalmente enquanto rede e organização. Costumo
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dizer que o IVG é um holding social e para isso
precisamos pensar em métodos de gestão diferentes ou
mais apropriados a esta mentalidade. Então acho que
minha estrada neste contexto foi boa, porque as pessoas
receberam muito bem esta ideia. Elas têm entendido a
mensagem de que precisamos repensar, para que
possamos ter perenidade, uma vez que a organização
depende das pessoas em uma faixa de tempo. Hoje
estamos no IVG, amanhã virão outras pessoas que
ocuparão nosso lugar. Uma organização, seja ela social
ou empresarial, depende das pessoas, mas, sobretudo,
tem que depender dos seus métodos. As pessoas
passam, porém as organizações ficam. Esta é a
mensagem que o IVG está trazendo: “toda organização
precisa repensar-se constantemente para que possa
seguir sua caminhada”.
Outra coisa importante que aconteceu em função
de minha participação no Instituto, foi retomar o hábito
de ler e de querer aprender coisas novas, conceitos
novos. Andava muito preguiçoso mentalmente, tinha
muita resistência para ler, escrever. Participando das
atividades, ouvindo as pessoas falarem sobre temas que
até então muito pouco conhecia, passei a ler, a estudar
sobre aspectos inerentes a este tipo de organização,
notadamente aquilo que as faz se moverem, e passei a
ter um maior contato com os temas da espiritualidade,
pois é aí que reside a chama, a razão de ser de todo este
trabalho, que não é só um trabalho caridoso, mas,
sobretudo solidário.
O envolvimento com este trabalho tem me feito
questionar a forma de atuação de uma empresa, no
sentido de como ela pode ser efetivamente um agente
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de transformação social, exercendo verdadeiramente
sua função social, que vai muito além do lucro. A ideia
de criar um movimento de economia da partilha, onde
possamos envolver outras pessoas, outros empresários,
com o objetivo de poder gerar uma reflexão sobre este
tema, e poder assim, motivar as pessoas à prática de
ações e de um maior envolvimento com estes
movimentos e organizações que tem na solidariedade
seu objetivo principal. Temos pensado muito sobre isto
e estamos, junto com Pe. Vilson, desenhando uma ideia
que permitirá a criação de um movimento que estamos
chamando de “Economia da Partilha”.
A ideia de criação do IVG foi muito bem
pensada. Sabemos que as organizações têm fases nas
suas vidas. Se analisarmos a vida das organizações que
formam o Instituto, veremos que estes 30 anos dizem
muito sobre elas. Trinta anos de vida, convenhamos,
não são 3 dias ou 3 anos, são 3 décadas. As pessoas,
principalmente o Pe. Vilson, perceberam com muita
nitidez que era necessário repaginar essa estrutura,
congregando-a em um organismo com certa
dinamicidade. Penso que a criação e institucionalização
do IVG pode dar um vigor muito grande, até porque
enquanto um Instituto mais amplo, o IVG pode captar
outras mentes, uma vez que isto é feito por pessoas
abnegadas que conhecem muito bem o território.
Aquilo é a vida delas. Chegam outras pessoas que
trazem com elas outras formas de enxergar uma
situação vivida. Então acho que na mescla destes
olhares formou-se esse organismo que deu muito mais
musculatura às ONGs, dando-lhe sentido de unidade.
Como diz o Pe. Vilson sobre o trabalho em rede: “cada
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um é cada um, mas todos formam o grande todo”.
Respeita-se a individualidade de cada organização, no
entanto elas fazem parte de um todo.
Talvez o grande desafio do IVG seja sensibilizar
em como levar a mensagem da importância do social
para toda a sociedade, em especial às empresas, no
sentido de que somos todos responsáveis e agentes de
transformação, onde o bem comum, a fraternidade e,
sobretudo, a solidariedade são elementos fundamentais
para termos uma sociedade mais justa e igual.
Nós seres humanos somos muito adaptáveis às
condições que o mundo nos impõe, mas certamente não
viemos a este mundo para simplesmente nos adaptar as
condições que ele, de alguma maneira nos impõe, e sim
para transformá-lo. Todavia, não é possível transformálo sem certo sonho ou projeto de mundo, e devemos
usar todas as possibilidades que temos para não apenas
falarmos da nossa utopia, mas sim de participar de
práticas que sejam coerentes a ela. Assim, participar do
IVG, participar desta corrente do bem certamente nos
ajuda a dar concretude a nossa visão de mundo, a nossa
utopia, no desejo de poder ter um mundo mais igual,
mais humano, mais fraterno e mais solidário.
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“Hoje IVG já é uma marca e, como tal,
vem articulando, dando assessorias,
sendo participante no fortalecimento
das instituições que compõem a Rede
para que “caminhem com suas
próprias pernas”.
Entendendo que sua missão não
é fazer execução direta na base das
comunidades e nem dar conta
de sustentar as instituições, e sim,
dar suporte para que se fortaleçam e
encontrem o seu jeito de agir, de
conquistarem sua autonomia e
sustentabilidade. O IVG é hoje
também o espaço onde o
conhecimento e a informação são
multiplicados, o lugar da realização
de pesquisas sobre resultados dos
trabalhos que vem sendo executados
pela Rede e de socialização destes
resultados dentro da Rede e fora dela.”
Ivone Maria Perassa

A concepção da ideia do Instituto Pe.
Vilson Groh
Ivone Maria Perassa
Coordenadora do Centro
Cultural Escrava Anastácia
Minha relação com o Instituto Vilson Groh - IVG
vem desde o primeiro momento em que foi gestada a
ideia de se criar um espaço de assessoria e
fortalecimento para e com a Rede de ONGs já existentes
nas comunidades de maior atuação nos trabalhos de Pe.
Vilson.
Olhando a partir do Centro Cultural Escrava
Anastácia (CCEA), neste período (2010), constatou-se
que várias ações que o CCEA vinha desenvolvendo
poderiam ser multiplicadas, como também ficou claro
que nas outras ações para as quais o CCEA vinha sendo
solicitado a dar assessoria, deveriam ser assumidas por
outra instância que pudesse dedicar mais tempo para
fazer o assessoramento e acompanhamento mais
específicos, principalmente nas questões de fluxo de
funcionamento, gestão e sustentabilidade.
Desde a sua concepção, percebia-se que o IVG
deveria ser uma organização que não tivesse execução
direta na base, pois, quando fazemos execução de
ponta, percebemos fragilidades em áreas como:
sistemas de registro, programas que deem conta de
manter o fluxo de funcionamento da Rede mais ágil e
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eficaz e aprofundamento de temas que contribuam com
a proposição de políticas públicas.
Identificada a necessidade de existir este espaço
mais amplo, nós do Centro Cultural, como também
pessoas das outras Instituições que já se articulavam em
rede de um modo informal, buscamos apoio e a troca
de experiência com o ICOM, para juntos identificarmos
a forma organizacional que pudesse responder a essa
demanda instalada.
A possibilidade de essa ideia se concretizar se
tornava cada vez mais viável e sua necessidade se
tornava cada vez mais clara e urgente, pois as ONGs
que atuam nas periferias, principalmente com as
populações em situação de maior vulnerabilidade, são
constantemente procuradas por outras ONGs, ou por
gestores públicos, para prestar assessoria e/ou para
orientar situações mais desafiadoras.
Nas reuniões mensais realizadas de modo
informal entre as coordenações das ONGs apoiadas
e/ou fundadas com o apoio e participação de Pe. Vilson
(ACAM, CEDEP, CCEA, Centro Social Marista, Centro
Social Elizabeth Sarkamp), assim como nas constantes
reuniões feitas na sede e com assessoria do ICOM, ficou
claro que era a melhor hora para a criação do Instituto,
já que não dávamos conta e “não tínhamos pernas”
para dar respostas a tantas e tão complexas solicitações.
O coletivo formado pelas coordenações tinha
como causa maior fortalecer os trabalhos que já vinham
realizando nas comunidades, e se reuniam para
socializar os desafios vividos do cotidiano dos projetos,
fazer trocas de novos conhecimentos aprendidos no
mês em curso, dividir responsabilidades e serviços que
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às vezes competia a todas, provocar o acontecimento de
fóruns de debates, cujos temas pudessem contribuir
com a ampliação de conhecimentos e com a proposição
de novas ações e ou políticas públicas voltadas para as
realidades aonde atuam.
À medida que as demandas internas nos projetos
foram crescendo e também a intensidade de solicitações
ou oportunidades de intervenção se tornaram maiores,
urgia a necessidade de formalização de outro espaço de
aprofundamento e expansão do conhecimento. Neste
sentido, a criação do IVG se deu em momento oportuno
e de maturidade das pessoas que o gestavam.
Além disso, o IVG também nasceu para ajudar a
diminuir as confusões que surgiam junto ao Poder
Público quando cada ONG desta rede encaminhava
projetos em busca de subvenção social nas instâncias do
Estado e ou do Município.
O fato de Pe. Vilson ter sido parte fundamental
na fundação de todas as ONGs que até naquele
momento se constituíam como uma Rede de apoio para
seus trabalhos, como também o fato de Pe. Vilson
durante um período ter sido presidente da maioria
destas ONGs, (CEDEP, ACAM, Elizabeth Sarkamp e
CCEA), causava confusão nas decisões dos gestores
públicos quanto à aprovação e assinatura de algum
convênio. Entendiam que, ao aprovar uma subvenção
social já tinham atendido a todos os seus projetos,
quando, na verdade, cada uma das subvenções estava
relacionada a uma das ONGs da qual ele era presidente.
A expressão: “mas... Padre, a gente já aprovou
um convênio seu!” – era recorrente e exigia que
explicássemos várias vezes aos técnicos com os quais
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nos relacionávamos que o convênio aprovado pertencia
a uma das suas organizações e que os outros
aguardavam pela aprovação e assinatura.
A definição do nome: Instituto Vilson Groh –
IVG, foi uma escolha feita a partir da preocupação de
não perdermos o legado que o próprio nome do Vilson
já trazia e, ao mesmo tempo, era a oportunidade de dar
continuidade a essa história que já vinha sendo
construída há mais tempo.
Pensávamos naquele momento que esta
experiência vivida por Vilson e as equipes e projetos
que o cercavam não deveria se perder, pois seria
importante para fortalecer a própria marca – IVG.
A primeira reação de Pe. Vilson foi corar e
manifestar que não seria bom que o Instituto levasse
seu nome – “não quero, não posso”. Diante de sua
resistência mostramos a ele o quão importante seria que
permitisse que seu nome pudesse fazer parte de algo
que continuaria tendo a força e a credibilidade que seus
projetos vinham tendo até então nesta cidade.
Convencido pela maioria, Vilson rendeu-se e aceitou
que o Instituto levasse seu nome. Mesmo assim, no
primeiro ano de criação, cada vez que o mesmo ouvia
falar do nome do IVG sentia necessidade de explicar
que não concordava e havia se rendido pelo
convencimento da maioria.
Hoje IVG já é uma marca e, como tal, vem
articulando, dando assessorias, sendo participante no
fortalecimento das instituições que compõem a Rede
para que “caminhem com suas próprias pernas”.
Entendendo que sua missão não é fazer execução direta
na base das comunidades e nem dar conta de sustentar
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as instituições, e sim, dar suporte para que se
fortaleçam e encontrem o seu jeito de agir, de
conquistarem sua autonomia e sustentabilidade. O IVG
é hoje também o espaço onde o conhecimento e a
informação são multiplicados, o lugar da realização de
pesquisas sobre resultados dos trabalhos que vem
sendo executados pela Rede e de socialização destes
resultados dentro da Rede e fora dela.
Participar da Rede IVG é ter a oportunidade de
qualificar os trabalhos das ONGs que compõem a Rede,
é rever práticas, melhorar ou se necessário, modificar
estruturas que apresentam fragilidades, ampliando
conhecimento nas diversas áreas em que o Instituto
vem contribuindo mais. É levar para dentro das ONGs
que compõem a Rede a possibilidade de novos olhares,
principalmente
porque
suas
instâncias
de
funcionamento (conselho gestor, diretoria, equipe
executiva, setores jurídico, financeiro e administrativo,
pedagógico e de captação de recursos) são constituídas
por pessoas vindas de diferentes experiências e áreas de
atuação. Na sua maioria, ainda são pessoas que
desenvolvem trabalhos nas bases das comunidades e
que podem contribuir no processo de construção da
identidade do Instituto, para que não percamos o
encharcamento e não tiremos os pés do chão. Neste
sentido, por fazer parte da gestão embrionária e da sua
criação, enxergo-me como parte desta responsabilidade
ajudar na construção e no fortalecimento de sua
identidade.
Graças a esse momento de formalização da Rede
de criação do IVG já não me sinto carregando a
responsabilidade de ter que dar conta de muito, e sim
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que sou parte, que posso me somar a outras pessoas
para apoiar os empobrecidos no seu processo
organizativo, para que sejam protagonistas de suas
próprias histórias.
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“A proposta de criar um Fundo Patrimonial
para o IVG era de perpetuar o
importante trabalho do Pe. Vilson
nos últimos 30 anos, e ajudar a
fortalecer as organizações que ele
criou na comunidade. Naturalmente
sempre será necessária a captação de
recursos e doações para o
atendimento de crianças e adolescentes,
mas deve haver um equilíbrio
entre as doações para o Fundo Patrimonial e
para as ações imediatas de
atendimento. As pessoas precisam
entender que doar para um
Fundo Patrimonial é investir no futuro
das organizações sociais que elas
apoiam, de forma a fortalecer a
rede de proteção social de suas comunidades.”
Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo
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Fundo Patrimonial do Instituto Pe.
Vilson Groh
Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo
Membro do Conselho Deliberativo do IVG e
voluntária da Rede
Minha história com o IVG está alinhada com o
que sempre acompanhei sobre a trajetória de Pe. Vilson,
por meio da minha família, desde sua formação no
seminário. Minha avó contribuiu para sua formação e
minha mãe foi sempre grande admiradora do seu
trabalho. Com o tempo fui conhecendo melhor e
compartilhando esta admiração pelo compromisso e
impacto do trabalho do Pe. Vilson em Florianópolis.
Como estudei desenvolvimento humano e comunitário
e também fui fundadora do ICOM - Instituto
Comunitário Grande Florianópolis, comecei a
compartilhar com o Pe. Vilson alguns conceitos sobre a
sustentabilidade de organizações de base comunitária.
A partir de nossas conversas e trabalhos em parceria fui
convidada a trabalhar com o grupo de pessoas que
pensavam a criação do IVG.
A motivação para criar o IVG veio da
constatação que muitas iniciativas sociais importantes
na cidade tinham o Pe. Vilson como denominador, em
virtude de sua figura importante no campo social. Mas,
a gente sabe que quando a organização é baseada na
figura de apenas uma pessoa, cria-se uma fragilidade
institucional muito grande. Se aquela pessoa falta, a
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instituição morre. Os estudos sobre as fases de
maturidade das organizações mostram que é normal ter
esta primeira fase onde a figura do pioneiro é essencial,
pois ele que dá o tom. No entanto, para que a
organização possa caminhar para a sustentabilidade,
tem que haver um processo de institucionalização. Para
consolidar e ampliar o trabalho de uma organização
comunitária é preciso criar uma estrutura de
governança, elaborar um planejamento estratégico com
metas e indicadores e buscar fontes alternativas de
financiamento.
O desafio ao fundar o IVG era criar uma
organização que pudesse consolidar o grande capital
social que o Pe. Vilson construiu nos últimos 30 anos,
capital este construído por meio de seu trabalho nas
periferias da cidade, mas também como líder espiritual
de grande parte da atual geração de lideranças políticas
e empresariais da cidade.
O IVG nasceu com a missão de fazer com que a
capacidade do Pe. Vilson de mobilizar as pessoas para
o bem comum seja perpetuada e ampliada pela
participação de mais pessoas e de uma base
institucional que possa organizar melhor este trabalho.
A proposta de criar um Fundo Patrimonial para
o IVG era de perpetuar o importante trabalho do Pe.
Vilson nos últimos 30 anos, e ajudar a fortalecer as
organizações que ele criou na comunidade.
Naturalmente sempre será necessária a captação de
recursos e doações para o atendimento de crianças e
adolescentes, mas deve haver um equilíbrio entre as
doações para o Fundo Patrimonial e para as ações
imediatas de atendimento. As pessoas precisam
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entender que doar para um Fundo Patrimonial é
investir no futuro das organizações sociais que elas
apoiam, de forma a fortalecer a rede de proteção social
de suas comunidades.
Nasceu assim também o conceito de Fundo
Patrimonial, que ainda é relativamente novo no Brasil,
mas uma prática muito difundida entre organizações
sociais na Europa e Estados Unidos. A ideia básica é ter
um fundo que garanta a sustentabilidade financeira da
organização, além dos recursos diretamente investidos
no desenvolvimento dos projetos sociais. O Fundo
Patrimonial é investido, e apenas seus rendimentos
financeiros anuais são utilizados na manutenção da
organização. Isto garante que a organização possa fazer
um planejamento em relação à contratação de pessoas e
continuidade de seus serviços essenciais.
Para crescer e se consolidar o IVG deverá
enfrentar o desafio de promover o envolvimento cada
vez maior e mais qualificado de membros da
comunidade na sua governança, e ainda mobilizar
recursos para seu Fundo Patrimonial. Mas acima de
tudo deverá ter a capacidade de agregar valor ao
trabalho das organizações que compõem a sua Rede.
O IVG nasceu com uma proposta inovadora de
apoiar o trabalho de uma Rede de organizações de
atendimento de crianças e adolescentes, a fim de
aumentar seu impacto na comunidade. Para isto
precisará de capacidade técnica e de recursos
financeiros.
O Pe. Vilson já demonstrou que tem a
capacidade de trazer pessoas de diferentes
características e trajetórias para pensar o bem comum,
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e de mobilizar recursos para o atendimento de crianças
e adolescentes.
O desafio agora é fazer as pessoas investirem no
IVG como a consolidação deste trabalho sério e
compromissado liderado pelo Pe. Vilson, é transpor a
credibilidade da pessoa Pe. Vilson para a organização
IVG.
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“Vejo o Instituto Pe. Vilson Groh como
uma instituição que é referência pelo
seu capital cultural, social, humano,
mais do que qualquer possibilidade
que ela tenha de captação de recursos
financeiros. É uma entidade que
é referência de um trabalho, de uma
metodologia de trabalho. De uma
proximidade e de um apoio às
comunidades empobrecidas e
às populações destas comunidades,
para que se tornem protagonistas
das suas histórias e das suas vidas.”
Nadir Esperança Azibeiro
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Conselho gestor do Instituto Pe. Vilson
Groh: o desafio de animar
cotidianamente uma Rede de projetos
em Rede
Nadir Esperança Azibeiro
Coordenadora Político Pedagógica do
Centro Cultural Escrava Anastácia
Para mim é muito caro falar em Rede de Projetos
e Projetos em Rede. É assim que nos caracterizamos,
enquanto Centro Cultural Escrava Anastácia e é esta a
característica de cada entidade que compõe a Rede IVG.
Associar
autonomia
com
interconexão,
interdependência,
complementariedade.
Atuar
provocando e implementando múltiplas conexões e
articulações. Perceber que não podemos e não
precisamos dar conta de tudo sozinhos. Eu não sei e não
posso fazer tudo o que nossos projetos demandam, mas
sei onde procurar e como entusiasmar pessoas que
sabem e podem.
Esta é uma marca do trabalho do Vilson, que
conheci e acompanhei antes mesmo de mudar para
Florianópolis. Implicada com a amorosidade de Freire,
como marca da Educação Popular, e instigada pela
amorização de Teilhard de Chardin, como possibilidade
contínua de superação e transformação social,
identifiquei-me desde o início com essa proposta de
trabalho.
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A partir de 2006 senti que minha contribuição
seria muito maior na formação das equipes que
trabalhavam diretamente na base. Deixei, então, a
dedicação exclusiva na Universidade e assumi a
Coordenação Político Pedagógica do Centro Cultural
Escrava Anastácia – CCEA. Dessa forma, participei
diretamente de todo o processo de amadurecimento da
proposta e criação do IVG, integrando desde o início o
seu Conselho Gestor.
Vejo o Instituto Pe. Vilson Groh como uma
instituição que é referência pelo seu capital cultural,
social, humano, mais do que qualquer possibilidade
que ela tenha de captação de recursos financeiros. É
uma entidade que é referência de um trabalho, de uma
metodologia de trabalho. De uma proximidade e de um
apoio às comunidades empobrecidas e às populações
destas comunidades, para que se tornem protagonistas
das suas histórias e das suas vidas.
Luiz Fernando menciona “o risco de o IVG se
tornar um grande captador de recursos e ter uma
grande mobilização política e esquecer o que move a
organização”. E o que move o IVG, Vilson coloca bem,
é um “sonho que se sonha junto”. Um sonho de uma
sociedade em que todas as pessoas tenham condições
de saciar sua fome de pão, de beleza, de liberdade, de
solidariedade, de amizade. Uma sociedade em que se
materialize a esperança de que é possível, sim, um dia
haver um equilíbrio e todas as pessoas possam viver
com dignidade. Que as pessoas que produzem a
riqueza possam usufruir dela. Que ninguém fique
excluído das benesses do desenvolvimento.
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Além de serem movidas por esse sonho comum,
as entidades que compõem a Rede IVG apostam numa
proposta metodológica que se torna programa e
compromisso de vida: “fazer isto com leveza,
assumindo as problemáticas, os conflitos, as
contradições sem perder a alegria de vida”. Estar
profundamente envolvida com aqueles que são os mais
empobrecidos, mais destituídos de direitos para
materializar com eles e a partir deles a esperança de
uma vida com dignidade e um mundo solidário e justo.
E fazer isto coletivamente. “Olhar-se e ver-se
dentro do IVG é ver-se dentro de um trabalho coletivo.
O trabalho sempre foi construído coletivamente. O IVG
não é uma pessoa. O IVG é uma construção de um
processo coletivo que foi se construindo historicamente
e foi construído dentro desta interpelação em que a
realidade cada vez mais traz esta percepção”. São os
desafios da realidade que vão sendo os principais
instrumentos da abertura de outras trilhas.
“O Instituto é um espaço de construção, espaço
de reflexão, análise de prática, apropriação das nossas
práticas e construção de espaços de competências.
Competências na área do pedagógico, do
administrativo, da captação de recursos. O IVG não é
uma coisa pronta ou processo dado”. E é na articulação
e aprofundamento desse espírito que se foca o papel do
Conselho Gestor.
Constituído por representantes de cada uma das
entidades, ali é o espaço em que se aprofundam as
grandes questões que decorrem da missão assumida
coletivamente, para que esta se materialize na prática
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cotidiana de cada um dos projetos, de cada uma das
entidades.
As diretorias são fundamentais para garantir a
institucionalidade, o ordenamento jurídico, a
ampliação e revitalização das parcerias. Mas quem
operacionaliza cotidianamente a missão de cada
instituição são as equipes de trabalho, das quais fazem
parte os membros do Conselho Gestor.
As entidades que compõem a Rede IVG têm,
assim, uma origem e um sonho comum. Mas isto não as
uniformiza, e nem é isto o que se deseja. Este sonho
comum é operacionalizado em territórios específicos,
com pessoas específicas. E é esta diversidade, que se
mantém distinta na unidade, a grande riqueza da Rede
IVG.
Por outro lado, essa mesma característica gera
diuturnamente o desafio de nos mantermos fiéis à
proposta de catalisar experiências de transformação, na
direção da justiça, da solidariedade, do bem viver, como
já ousam explicitar algumas constituições de países
latino-americanos. O sonho de ter como parâmetro não
um índice de desenvolvimento humano (IDH)
genérico, que exclui permanentemente os que não se
ajustam aos critérios dominantes, mas um índice de
felicidade interna.
Felicidade interna bruta (FIB) é um indicador
sistêmico desenvolvido no Butão, um pequeno país do
Himalaia. O conceito nasceu em 1972, elaborado pelo
rei butanês Jigme Singya Wangchuck. Desde então, o
reino de Butão, com o apoio do PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento), começou a
colocar esse conceito em prática, e atraiu a atenção do
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resto do mundo com sua nova fórmula para medir o
progresso de uma comunidade ou nação. Assim, o
cálculo da “riqueza” deve considerar outros aspectos
além do desenvolvimento econômico, como a
conservação do meio ambiente e a qualidade da vida
das pessoas.
FIB é baseado na premissa de que o objetivo
principal de uma sociedade não deveria ser somente o
crescimento econômico, mas a integração do
desenvolvimento material com o psicológico, o cultural
e o espiritual – sempre em harmonia com a Terra. As
nove dimensões do FIB são: bem estar psicológico;
saúde; uso do tempo; vitalidade comunitária; educação;
cultura; meio ambiente; governança; padrão de vida.
Ou seja, nessa perspectiva, o progresso não é entendido
simplesmente como desenvolvimento econômico, mas
sustentado em quatro pilares: desenvolvimento
sustentável, preservação e promoção dos valores
culturais, preservação do ambiente, e o estabelecimento
de um bom governo de forma democrática.
Utopia? Sim. Mas não é nesse sonho comum que
se baseia a Rede IVG? E, como lembra Galeano, a utopia
é necessária para nos fazer caminhar. Sem esse horizonte
perdemos o sentido, a direção.
Guiar-se pelo sonho, não por cartilhas. Aí reside
o desafio da construção coletiva. Se na Rede tudo
estivesse dado, predeterminado, o Conselho Gestor não
seria necessário. Mas, assim, é diante de cada novo
desafio que a direção precisa ser mais uma vez
amalgamada, no diálogo, que não exclui conflitos. Mas
nos ensina também, coletivamente, a transformação de
conflitos.
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Aprendemos dialogicamente, na prática, que o
conflito, inevitável em grupos que se desejam
democráticos, pode ser transformado em ocasião de
crescimento
e
maior
entendimento
mútuo.
Oportunidade de transformar situações limite em
inéditos viáveis. Descoberta de como “terminar algo
destrutivo e construir algo desejado”.
Particularmente desafiantes são as construções
de posicionamentos de Rede para impacto nas políticas
públicas. Amadurecer perspectivas e critérios de
escolha.
Ponderar
argumentos.
Encontrar
possibilidades de avançar na direção do sonho.
Reconhecer momentos de necessário recuo para um
salto maior.
Amorização. Conscientização e expansão da
consciência. Convergência na direção do sonho. Base e
ancoradouro de um processo que se enraíza fundo e se
expande largo. Capra, Maturana, Bateson, dentre
outros, usam o termo amorização para se referir a esse
processo de autopoiese e autossuperação.
O mais apaixonante é que mesmo sem conhecer
nada, ou quase nada, desses autores, fazemos isso a
cada dia. A bem da verdade, eles é que “precisam”
conhecer o que fazemos para ratificar o que pensam! E
não o contrário, como muitos acadêmicos arrogantes
querem nos fazer crer. Ironias à parte, o Conselho
Gestor do IVG é um espaço propício para socializarmos
e aprofundarmos a reflexão do sentido que vão tomando
nossas práticas cotidianas. Espaço de comunhão e
energização.
Como dizia no início, me impulsiona pensar em
amorização e amorosidade, mais do que como conceitos,
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enquanto processos intimamente relacionados e
profundamente revolucionários. Sem nada de
pieguices, nos interpelam a estar continuamente no aqui
e agora, atentas aos desafios que as realidades que nos
envolvem nos lançam a cada instante. E
constantemente buscar formas de transformar a raiva e
a indignação diante das injustiças e acomodações em
iniciativas amorosas, que nos movem e mobilizam as
redes em que nos inserimos.
A amorosidade tem justa relação com o
comprometimento do educador e da educadora (que
somos todos e todas nós) com a alegria de viver, com o
querer bem ao outro e à própria prática, o que não
significa docilidade ingênua, mansidão imobilizadora
ou o favorecimento aos que se têm maior afetividade
(Freire, Pedagogia da Autonomia). A amorosidade é
uma afirmação ética de posicionamentos assumidos
diante do mundo, na direção da consciência, da justiça,
da solidariedade.
O principal papel do Conselho Gestor é espelhar
e construir cotidianamente esta Rede de Projetos,
Projetos
em
Rede.
Sentir
na
carne
esta
interdependência, que é tanto maior quanto mais
intensamente cada entidade se constitui autônoma e
específica. Digerir confrontos e desafios, para que se
transformem em adubo na continuação da construção
coletiva de um processo de amorização a partir das
bases.
O que anima essa construção? O sonho de um
mundo justo e solidário! Sonho compartilhado e
espalhado diuturnamente. Sonho fundado em
conquistas cotidianas, em fatos, atos e atitudes que
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manifestam desabrochar da compaixão, expansão de
consciência, utopia tornada chão.
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“A criação do IVG movimentou esta
relação de Rede. Ele veio mostrar que
é possível ser rede que pensa e se
articula em conjunto e não um
aglomerado de organizações com ações
que se fragmentam e não dialogam
umas com as outras. Parece simples
fazer este processo de organização,
mas em nosso entendimento é de grande
complexidade, pois ele revela um
movimento constante de conhecer e
interagir com a diversidade das entidades,
com o pensar e agir diversificado,
de mostrar a importância de trabalhar
articulado preservando sua autonomia
institucional, que o fazer institucional
de uma organização não anula o fazer
da outra e sim contribui para o
crescimento de ambas.”
Kátia Madeira

A importância do Instituto Pe. Vilson
Groh para as organizações da Rede
Kátia Madeira
Assistente Social do Centro Educacional
Marista Lucia Mayvone
Minha história com o IVG situa-se na minha
chegada em 2006 ao Monte Serrat. Minha inserção foi
através da relação profissional com a Instituição
Marista que atuava naquele território com o Serviço de
Atendimento Sócio Educativo a crianças e adolescentes,
ou seja, atendia no contraturno escolar. A trajetória do
Grupo Marista nestes espaços urbanos (Alto Caieira e
Monte Serrat), já conta aproximadamente 16 anos.
Atualmente atuamos no Serviço de educação básica,
atendendo o mesmo território.
Minha trajetória sempre esteve ligada a
articulação com processos coletivos, ou seja, sempre
atuamos de forma a interagir com outros segmentos,
seja no micro ou no macro espaço.
Chegando ao Monte Serrat, encontrei terreno
fértil para dar vazão a processos de lutas coletivas,
conhecendo o Pe. Vilson e a forma como ele atua, foi
possível fazer um trabalho, articulado e pautado nas
políticas públicas, através da Rede local.
Fará 9 anos que estou na comunidade
trabalhando com o Grupo Marista. Durante todo este
período, todos os processos foram de articulação com o
espaço urbano, a Associação de Moradores do Alto da
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Caieira, o Conselho Comunitário do Monte Serrat,
unidade de saúde do Monte Serrat, Creche Nossa
Senhora do Monte Serrat, escola, Igrejas locais e o
Centro Social Elizabeth Sarkamp (integrante da Rede
IVG).
Para além destas, faziam parte de uma rede mais
ampliada, outras organizações em que Pe. Vilson
figurava como presidente (ACAM, CEDEP e Centro
Cultural Escrava Anastácia).
Portanto, antes da
constituição do IVG já havia esta Rede, em que Pe.
Vilson fazia todo o processo de articulação de reuniões
para ações políticas e formativas em conjunto. A
instituição Marista também fazia parte desta rede.
Ele realizava reuniões periódicas com este
grupo, em que tentava articular diversas ações e
estudos. Dali já era possível perceber que se não tivesse
a presença do Pe. Vilson, as ações tinham maior
dificuldade de serem operacionalizadas, ou seja, havia
uma dependência política e de uma certa forma
administrativa/financeira também.
Cada unidade, instituição pensava de forma
fragmentada, voltadas para as suas dificuldades de
sustentabilidade cotidiana, sejam na ordem de recursos
humanos, financeiros e/ou administrativos. Neste
sentido, tinham algumas dificuldades de pensar na
totalidade das organizações. Havia muitas tentativas
nesta direção, contudo o ritmo cotidiano e a
diversidade das instituições não permitia maior
articulação.
Penso que foi um trabalho persistente dele no
sentido
de
organizar,
promover
processos
participativos e coletivos, já que nunca desistiu, mesmo
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diante das dificuldades. O seu entendimento sempre foi
de uma atividade coletiva e que preservasse a
autonomia de cada instituição e/ou sujeito político, e
que as ações não se restringissem apenas ao espaço da
instituição, que no planejamento do exercício cotidiano
fosse possível contemplar as questões sociais postas no
cotidiano do espaço urbano que atuamos e assim
intervir nas políticas públicas.
Como trabalhadora de umas das organizações
que fazem parte da Rede IVG, sou integrante deste
processo, apesar de não estar presencialmente nas
reuniões. Temos representações e as questões trazidas
pelas representações são discutidas no contexto
institucional. Hoje, nos percebemos fazendo processos
de articulação com o IVG, constantemente. É complexo
ficarmos sozinho em uma realidade/conjuntura
política,
econômica
e
social,
que,
na
contemporaneidade
tem
como
premissa
a
fragmentação dos serviços e a individualidade,
necessitamos cada vez mais de movimentos conjuntos
e articulados, é nesta direção que o IVG entra e se
consolida, sendo o mediador da articulação concisa
desta Rede.
No seu nascedouro, quando foi gestado por este
grupo (ACAM, CEDEP, Centro Cultural Escrava
Anastácia e Marista) que deu início a este processo de
organização do IVG, foi pensando com uma grande
preocupação: a questão da sustentabilidade das
entidades. Ele foi criado com a finalidade de dar
sustentabilidade às organizações vinculadas, que não
tinham condições de se manter. O CEDEP fazendo a
Benefest, a ACAM fazendo a Massa Solidária. A
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Instituição Marista sempre mais independente no que
diz respeito a dimensão financeira e administrativa, por
ter um suporte mais amplo do Grupo Marista.
Com o decorrer do tempo o IVG foi se
modificando e agregou outros elementos de articulação
política. Atualmente, percebo o IVG como um espaço
de articulação das questões políticas das Instituições, de
cursos, de formação, o que abrange todas as unidades
da Rede, necessitando ou não do aparato financeiro e
administrativo. Não é só uma relação proforma. Tratase de pensar junto estratégias.
Duas coisas são grandiosas no IVG: (I) a questão
da preocupação com a formação dos trabalhadores, que
lá atrás não figurava com tanto destaque, tendo em
vista a preocupação com a sustentabilidade; e (II) o
entendimento de que esta sustentabilidade não se dá
apenas pelo meio financeiro, como também por uma
visão política, formativa.
Hoje percebemos o IVG como um organismo
extremamente importante, para pautar, articular e dar
direção coletiva, ou seja, é possível através do IVG
compartilhar experiências e ações exitosas que vem a
contribuir com a outra organização, é possível traçar
procedimentos técnicos e administrativos mais
coletivizados, criar instrumentais que facilitam
processos de trabalho, ações simples e complexas e que
tem impacto no atendimento cotidiano de crianças,
adolescentes, jovens e famílias que são focos principais
de nossa atuação.
A criação do IVG movimentou esta relação de
Rede. Ele veio mostrar que é possível ser Rede que
pensa e se articula em conjunto e não um aglomerado
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de organizações com ações que se fragmentam e não
dialogam umas com as outras. Parece simples fazer este
processo de organização, mas em nosso entendimento
é de grande complexidade, pois ele revela um
movimento constante de conhecer e interagir com a
diversidade das entidades, com o pensar e agir
diversificado, de mostrar a importância de trabalhar
articulado preservando sua autonomia institucional,
que o fazer institucional de uma organização não anula
o fazer da outra e sim contribui para o crescimento de
ambas.
Percebo também que outro ponto relevante do
IVG tem sido mostrar que mesmo tendo sua criação
vinculada a figura do Pe. Vilson, as relações vêm
acontecendo independente do mesmo, porém com seu
apoio. Este movimento dá ao IVG a autonomia
enquanto organização, que cria seu espaço e
credibilidade.
Outro ponto que chama a atenção é a
preocupação incansável em se pensar estrategicamente
a Rede como conjunto, coletivamente com todas
entidades. Desde o momento que foi trazida a proposta
da criação do IVG, com a questão “será um instituto ou
fundação?”; “qual a vantagem de ser uma coisa e não
outra?”. Este processo decisório foi pensado com as
organizações já citadas acima e este movimento do
pensar em conjunto, traz para as organizações um
sentido de pertencimento, ou seja, este processo não
ocorreu de cima para baixo e foi gestado já de forma
coletiva e este sentido permanece até hoje.
É muito importante que o Pe.Vilson, liderança e
presidente da instituição, não centraliza os processos
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nele, mas os leva para todo mundo, colaborando ainda
mais nesta interface de participação. Enquanto puder
estar presente, o papel dele é fundamental. Precisamos
do Pe. Vilson, não tanto quanto antes, para articular
mais este processo. Vejo a sua presença como algo
positivo, valoriza a direção que o grupo dá, como por
exemplo, a autonomia que os trabalhadores possuem.
Os trabalhadores do IVG têm uma autonomia muito
grande no pensar e agir e uma forma de trabalhar
articuladamente. Não é qualquer local que permite esta
perspectiva de trabalho. Eles criam, pensam, elaboram
sempre com princípios participativos e de
transparência, não deixando a perspectiva de
socialização e debate com as entidades envolvidas e que
por sua vez contribuem neste movimento democrático.
Todo este trabalho tem um só foco: pensar ações que
contribuam efetivamente na luta intransigente pelos
direitos de crianças, adolescentes, jovens e
comunidades.
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“Tenho plena certeza de que somos
capazes de fazer acontecer
mudanças mais profundas na
caminhada das crianças, adolescentes e
jovens dessa comunidade. Tenho
esperança em um futuro mais
igualitário, onde cada membro
participante desse projeto possa
desenvolver a sua cidadania,
autoestima, crescimento interior,
a fim de poder participar de
qualquer espaço na sociedade. ”
Irmã Terezinha Herminio Maria
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O trabalho em rede das organizações do
Instituto Pe. Vilson Groh
Irmã Terezinha Herminio Maria
Coordenadora Geral da Associação João Paulo II
A trajetória da Associação João Paulo II, junto ao
Instituto Pe. Vilson Groh, se iniciou com um desejo, o
de fortalecer ainda mais o trabalho desta Instituição,
amparando-a nas futuras e variadas necessidades. E
este desejo partia da vontade da saudosa Irmã Neves,
que já estando com a idade avançada, pensava no
futuro da Instituição que fundou e dedicou a sua vida.
Deste modo, Irmã Neves percebeu que a solução, em
vistas de que a maior dificuldade da Associação eram
os entraves financeiros, e grande dependência da
Prefeitura Municipal, era filiar-se ao Instituto Pe. Vilson
Groh. Assim no ano de 2012, em conversa com a
Senhora Ivone Perassa e Padre Vilson Groh, enfatizou:
“ou vocês assumem a Associação João Paulo II, ou nós
entregamos para a Prefeitura, que está quase tomando
conta.” O seu grande desejo foi realizado no dia 18 de
junho de 2013, quando foi assinado o termo de adesão,
que oficializou o ingresso da Associação João Paulo II
na Rede Interinstitucional IVG. Este fato se deu três
meses antes da sua morte.
Irmã Neves foi uma mulher de uma sabedoria
incalculável. Viveu na maior simplicidade. Tudo era de
todos. Foi uma mulher que viveu na radicalidade o
evangelho: “Vim para servir”. Deixou os grandes
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colégios que dirigia e veio para a periferia da Ponte do
Imaruim, onde caminhou com a Comunidade da Praia
durante 34 anos. Irmã Neves era a alma dessa
Associação, foi uma grande companheira e amiga de
caminhada. Só tenho a agradecer a Deus pelos anos de
convivência, quando tive a oportunidade de crescer na
vida.
Com a morte inesperada da Irmã Neves ficamos
de certo modo abalados por tudo o que estava por vir.
No entanto, sabemos que Irmã Neves continua presente
na caminhada, dando força para todos os que querem
construir um mundo melhor. A missão dela terminou,
cabe a nós levar adiante a obra que ela começou.
Esta nova realidade, a de participar da Rede, foi
uma grande novidade, um caminho novo a nossa
frente. À medida que vamos caminhando percebemos
o quanto é importante a nossa participação junto ao
IVG. Estamos fazendo a caminhada em conjunto, não
nos sentimos sós, o que traz uma segurança maior. É
também através da Rede que podemos atingir metas
maiores para o nosso Projeto.
Minha história junto a Associação João Paulo II
começa com minha vinda da periferia de São Paulo para
Palhoça, pois tinha como objetivo, naquele momento,
dar melhor atendimento a minha mãe, que estava viúva
e muito idosa, e também participar de algum projeto
existente na região. Dentre os vários que existiam aqui
na região, escolhi o Projeto de Desenvolvimento
Comunitário da Praia, por me identificar melhor com a
proposta. Deparei-me com uma realidade precária, nos
anos de 1985, quando cheguei ao projeto. Nada era
informatizado, toda escrita era datilografada. Por falta
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de pessoal preparado assumi mais uma vez a área da
administração e finanças, refletindo também uma
prática que sempre tive em minha vida, a de procurar
conciliar trabalho burocrático e missão junto ao povo,
colocando-me à disposição onde houvesse maior
necessidade: São Paulo, nas pastorais e junto a
população de rua. Em Palhoça busquei também atuar
em diferentes programas, como: alfabetização,
catequese, movimentos sociais de reivindicação,
atendimento às crianças na área de saúde, pastoral da
saúde, repassando saberes em várias cidades, cuidados
com minha mãe, participação nas diversas pastorais, na
Diocese, coordenação das Irmãs da Regional de
Florianópolis, durante seis anos. Ainda estamos
iniciando aqui na Palhoça a Pastoral da População em
Situação de Rua, da qual faço parte. É muito gratificante
poder gratuitamente dedicar a vida em função de uma
causa maior. Não importa o quando se fez, mais como
foi realizado. O importante é “pensar bem, sentir bem e
fazer bem.”
É importante também destacarmos como nasceu
o Projeto de Desenvolvimento Comunitário da Praia. A
região da Ponte do Imaruim, na cidade de Palhoça,
possuía um grande número de meninos e meninas de
rua, que circulavam diariamente pela cidade de
Florianópolis. A maioria de suas famílias, moravam em
palafitas, sem nenhuma condição de higiene. As
crianças não frequentavam a escola. Neste contexto,
como resultado da reflexão de um grupo de mulheres
da área, que procuraram as Irmãs Neves e Eliana
pedindo que fizessem algo por esse povo. Após muita
ponderação e organização com o público da área,
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chegaram à conclusão que a melhor maneira de fazer o
Projeto nascer era formar comissões para executar os
diversos serviços. E assim nasceu o projeto como
conhecemos hoje: Projeto de Desenvolvimento
Comunitário da Praia. Com a necessidade de atender as
crianças criou-se o jardim da infância, além do apoio
aos adolescentes, através de trabalhos manuais,
alfabetização e outros. Em 1980 foi fundada a
Associação João Paulo II, para dar suporte às atividades
existentes.
Fazer parte da Rede IVG, em especial a ligação
com o IVG, proporciona para mim diversos benefícios,
sendo um ponto de apoio que tem como base a Mística,
o administrativo-financeiro e a formação pedagógica.
Além disto, participando da Rede adquiri experiências
e conhecimentos novos, abriram-se novos horizontes e
novas propostas de ação, ocorreram mudanças de
estruturas internas na associação.
Tenho plena certeza de que somos capazes de
fazer acontecer mudanças mais profundas na
caminhada das crianças, adolescentes e jovens dessa
comunidade. Tenho esperança em um futuro mais
igualitário, onde cada membro participante desse
projeto possa desenvolver a sua cidadania, autoestima,
crescimento interior, a fim de poder participar de
qualquer espaço na sociedade.
Posso destacar como ponto forte na Rede o Pe.
Vilson, que com o seu carisma consegue congregar à
caminhada pessoas de todas as classes sociais, que
contribuem para uma qualidade melhor do trabalho.
Juntos somos mais fortes. Ele é o mentor das ideias. É
capaz de fazer ligações com pessoas dentro e fora do
88

O trabalho em rede das organizações do Instituo Pe. Vilson Groh

País. Fez parceria com Itália, onde foi realizado um
projeto por vários anos. Agora mais recente o projeto
que está sendo realizado na África, com a juventude. Pe.
Vilson é uma pessoa muito especial, voltada para o
outro. A porta da sua casa está sempre aberta às pessoas
que querem participar dessa caminhada. Um exemplo
de Padre que está totalmente voltado para os
empobrecidos, um dos poucos que veste a camisa do
povo.
Um dos desafios vividos atualmente pela
Associação João Paulo II, que poderá ser compartilhado
e gerar aprendizagem para a Rede, é saber como se dará
o processo de sucessão e empoderamento de novas
lideranças que vão gerir e manter a organização. Ao
fazer parte da Rede, a Associação João Paulo II teve a
possibilidade de se articular com outras organizações,
procurando discutir e encontrar soluções que
fortaleçam sua governança e possibilitem a continuação
do trabalho que era realizado pela Irmã Neves e sua
equipe.
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“Vejo que o papel principal do IVG é,
portanto, o de articulador, e tem como
foco a implementação de ações que
fomentem o diálogo e execução
de ações voltadas para a mudança
das relações entre Estado e a sociedade,
entre o público e o privado, e,
sobretudo, pela contribuição que pode
e por vezes vem dando a
movimentos populares organizados.
Neste sentido tem um forte papel político
educativo.”
Kelly Aparecida dos Santos

Ser presença na vida do outro: a
importância dos colaboradores na Rede
IVG
Kelly Aparecida dos Santos
Assistente Social do Centro Educacional
Marista São José
Quando atuamos em uma rede como a do IVG,
penso que é de suma importância fazermos a seguinte
pergunta: “o que nos move?”. É no pulsar cotidiano do
nosso fazer profissional que temos a possibilidade de
optarmos entre um fazer significativo ou apenas em um
fazer rotineiro. A partir de nossas escolhas o nosso
caminhar tem a possibilidade de vislumbrar um
horizonte de possibilidades. Fazer parte de uma
organização como a do IVG para mim, enquanto
profissional, é optar por fazer parte de um sonho que é
parte constituinte e construtora de um mundo com
mais “beleza, justiça e pão” como cita o nosso querido
Pe. Vilson.
Sinto-me parte do IVG porque comungo dos
ideais e do jeito de ser, fazer e sentir da Organização.
Como Assistente Social minha relação é de um fazer
técnico qualificado, mas, pessoalmente, minha
aproximação com a Rede vai muito além desta relação
unilateral. Estou na Rede desde sua fundação formal e
pude acompanhar as discussões desde a sua gestação.
Atualmente exerço minhas atividades laborais em uma
das Instituições, o Centro Educacional Marista São José,
que faz parte da Rede. Contudo, conheço as demais
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Instituições e já fui contratada do Centro Cultural
Escrava Anastácia, que também faz parte desta Rede. O
que me faz permanecer na Rede é um senso de
pertencimento e militância que vai muito além de um
fazer profissional. Assim, sendo convidada a dialogar
sobre o IVG e sobre a importância de lideranças e dos
colaboradores na Rede, me vi com a responsabilidade
de refletir sobre um fazer encharcado de militância,
amorosidade e desejo comum de fazer a diferença e
presença na vida de outras pessoas.
Quando falamos em IVG, infalivelmente nos
vêm a ideia de uma Organização que nasceu da
necessidade de condensar uma essência de trabalho
voltado para o empoderamento de crianças, jovens e
famílias que vivem em nossas periferias. Esta atuação a
partir das margens aponta para um universo de
materialização de direitos e ruptura com uma cultura
de desigualdades sociais, tendo na figura do Pe. Vilson
e na atuação das 07 organizações que compõe a Rede
um forte capital social.
De forma geral, as organizações que fazem parte
da Rede já trabalhavam de alguma forma em conjunto,
antes da criação do IVG. Não obstante, com a criação do
IVG em 2011 esta Rede foi estabelecendo uma sinergia
maior entre as ações desenvolvidas, reduzindo custos
operacionais e fortalecendo a sustentabilidade destas
instituições, sem, no entanto, desrespeitar suas
autonomias, já que o trabalho desenvolvido pelo IVG
prima pela busca de garantir as particularidades do
trabalho
desenvolvido
individualmente
pelas
instituições que o integram. O IVG tem o papel de
potencializar a atuação e a aprendizagem coletiva de
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organizações que deixam de atuar isoladamente e
reúnem esforços para definir prioridades e estratégias
compartilhadas.
Dentro desta perspectiva o Instituto vem
desenhando uma postura de acercamento da realidade
de cada instituição, que culmina no fomento de
discussões críticas, dialógicas e de envolvimento
transformador. A ideia é que as instituições possam
desenvolver ferramentas que possibilitem a sua
caminhada e desenvolvam cada vez mais suas
competências e funções, empoderando lideranças que
vão assumindo as instituições e sistematizando o
trabalho que é desenvolvido.
Uma das características do IVG é a organicidade.
O IVG se apresenta como uma Rede que se estrutura
por via das organizações, pessoas e processos de
trabalho que se articulam e interagem entre si a fim de
viabilizar procedimentos que gerem a garantia e luta
por diretos sociais. Como partícipe desta Rede percebo
que hoje conseguimos trabalhar de forma mais
integrada com algumas outras instituições. Embora esta
aproximação ainda tenha elementos a serem
trabalhados, já vem dando passos mais largos em
direção ao estreitamento e fortalecimento destas
relações. Anteriormente a criação do IVG, nos
reportávamos muito ao Pe. Vilson, mesmo quando
precisávamos de ajuda de outras instituições. Tudo
girava ao redor dele. Atualmente temos a nossa
disposição uma organização que trabalha questões que
perpassam o trabalho individual, seja de uma só pessoa
ou de uma instituição.
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A figura do Pe. Vilson tem muita força e
representação de trabalho social, com ética e respeito
em nossa cidade. Desta forma, estar ligado à figura dele
abre caminhos e possibilidades de um fazer legítimo
tanto no meio político, quanto entre as comunidades
periféricas. Seu trabalho sempre esteve ligado às
organizações sociais, políticas e também a alguns
empresários que contribuem com suas obras sociais.
Com a constituição do IVG houve a aproximação
com setores empreendedores e empresariais de nossa
cidade. O IVG foi criado em um esforço conjunto que
condensou diversos atores da sociedade civil, líderes
comunitários e empresários da região. Percebemos que
estes atores participam ativamente do processo
decisório do Instituto Pe. Vilson Groh, sendo as
decisões compartilhadas e orquestradas, a fim de gerar
inclusive uma exemplaridade para as políticas públicas.
A ideia não é assumir o papel do Estado na
execução de políticas públicas, mas ser referência e
propositor dessas, além é claro de estar presente na vida
das pessoas que se encontram destituídas e violadas em
relação aos seus direitos sociais. A presença do IVG na
vida destas pessoas se dá através de suas ações diretas
e também por via da assessoria às instituições da
sociedade civil que fazem parte da Rede.
Vejo que o papel principal do IVG é, portanto, o
de articulador, e tem como foco a implementação de
ações que fomentem o diálogo e execução de ações
voltadas para a mudança das relações entre Estado e a
sociedade, entre o público e o privado, e, sobretudo,
pela contribuição que pode e por vezes vem dando a
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movimentos populares organizados. Neste sentido tem
um forte papel político educativo.
Há uma grande preocupação na instituição com
o desenvolvimento de lideranças. Os colaboradores são
incentivados a assumir papéis que lhe conferem um
desenvolvimento de suas habilidades sócio políticas e
de liderança. A filosofia e a prática de vida e de trabalho
voluntário do Pe. Vilson Groh e de outras lideranças são
um dos maiores patrimônios da Instituição e são vistos
como fonte de inspiração para os demais participes do
IVG e das organizações, que refletem em valores como:
simplicidade, sentimento de pertença, generosidade,
comprometimento,
espírito
de
trabalho
e
desprendimento frequentemente trabalhados pela
Instituição. Todavia, estes não são explicitados a partir
de uma lógica de mercado, mas brotam da experiência
de vida e da convicção pessoal do fundador.
Apesar da figura pessoal do Pe. Vilson ser mais
conhecida que a figura institucional do IVG, também
são identificadas outras pessoas chaves para o
desenvolvimento das atividades, pois assumem o papel
de liderança dentro das Instituições. São pessoas que
sabem dialogar e mediar os conflitos, além de ter
conhecimento das suas ações e projetos. Neste sentido,
conseguem mediar estes conflitos, já que são líderes,
influenciando outras pessoas para que as escutem e as
sigam.
Nitidamente o Pe. Vilson vem ressaltando a
importância de despersonalizar o IVG e as ações da
Rede, da sua ação como sujeito individual, reforçando
a importância do trabalho coletivo. A importância de
que tais organizações sejam juntas um coletivo que faz
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o processo do trabalho acontecer, administrando os
problemas e ajudando no processo de negociação.
Uma primeira ação tomada pelo Pe. Vilson,
quando da criação do Instituto Pe. Vilson Groh, foi sair
da presidência das organizações: CEDEP, Centro
Cultural Escrava Anastácia e ACAM (hoje ele é
presidente do Centro Social Elizabeth Sarkamp e do
IVG). Quando este processo se deu, parecia que ia ser
difícil. As pessoas se sentiram um pouco “órfãs”. Sem
saber a quem buscar, já que sempre se reportavam ao
Pe. Vilson diretamente. O Pe. Vilson tem o dom de
cativar as pessoas, tocando não só as mentes, mas o seu
coração com as palavras. Substituir uma liderança
como a dele com certeza não foi tarefa simples, todavia
penso que aos poucos os novos presidentes foram
incorporando sua função de forma eficiente.
Percebe-se um grande senso de pertencimento
nas pessoas, de fazer parte do trabalho que é
desenvolvido e de se sentir responsável pelas ações que
são desenvolvidas, havendo uma grande abertura para
o aprendizado e o conhecimento. Ao engajar as pessoas,
elas trazem suas contribuições e se dedicam, assim
como aprendem a se envolver. O IVG torna-se um
espaço de aprendizagem para todos os envolvidos.
O trabalho nas organizações é realizado em
grande parte por profissionais, em sua maioria
contratados, e por voluntários, que possuem
envolvimento com a causa. No ano de 2014, a Rede do
IVG contava com a colaboração de 396 funcionários
contratados e 147 voluntários regulares e/ou eventuais.
O IVG valoriza a aprendizagem e o conhecimento
em diferentes sentidos, podemos colocar como
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exemplo: o incentivo a formação contínua e
desenvolvimento de seus colaboradores; o trabalho
com educação (nas organizações da Rede); a promoção
de aprendizagem e conhecimento entre as organizações
que integram a Rede IVG; a valorização do
engajamento de conselheiros, voluntários e parceiros
com diferentes conhecimentos/expertises; o incentivo
às comunidades para expressar e desenvolver seus
conhecimentos/saberes e empoderar-se desses para a
construção de autonomia.
Sendo uma organização com atuação na área de
assessoramento, tem como diretriz a disseminação de
conhecimentos e metodologia de trabalho que possam
estimular práticas com outros atores e organizações.
Isto se faz, por exemplo, por meio de cursos,
capacitações e ao abrir espaço e estimular a elaboração
de trabalhos acadêmicos sobre a organização e seu
trabalho. Sistematizar os processos e as ações torna-se
assim, indispensáveis para a multiplicação de fazeres,
saberes e práticas da organização. A ideia é fomentar
uma cultura diferente da cultura vigente capitalista,
como sugere Brandão (1985), a exigência de novas
ideias e práticas emergentes de trocas de poder e saber
entre os homens é que tornará a recriar o imaginário e
o trabalho de outros modos de pensar e viver.
Não obstante, ser colaborador em uma instituição
da Rede IVG, requer, portanto, um movimento
contínuo de ressignificação e um olhar atento às
questões sociais que permeiam o nosso fazer
profissional e/ou militante. É estar e fazer presença na
vida do outro. Para que façamos de forma verdadeira e
com significado, é necessário que possamos nos ver
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através dos olhos do outro. Compreender as crianças,
jovens, famílias e comunidades que nos relacionamos
em nosso fazer é fundamental neste processo. É preciso
perceber, conhecer e se encharcar da realidade destes.
Nosso trabalho, independente da área que
atuamos dentro das organizações, deve ser pautado em
uma dimensão política de rompimento com a ordem
imposta, com a cultura consumista de uma sociedade
pautada em valores de mercado. Como afirma Paulo
Freire, é necessário problematizar as relações
capitalistas ao mesmo tempo em que construímos uma
postura de amorosidade e empatia em relação ao outro.
O outro que é um ser sujeito e ator de sua própria
história. Ainda, é parar de trabalhar dentro do conceito
do dano (como frequentemente cita o Pe. Vilson) e
buscar trabalhar o conceito de potencialidade.
A partir destes pontos de referência, temos a
possibilidade de descobrir que a importância das
lideranças e colaboradores da Rede é muito mais ampla
do que os horizontes da Instituição a qual trabalhamos
ou representamos. Trabalhadores, voluntários,
empresários e demais pessoas que fazem parte da Rede
IVG, somados aos usuários (crianças, jovens, famílias e
comunidades
atendidas)
estão
cotidianamente
enraizados nos desafios e aparceirados a fim de
construir e dar corpo a efetivação da missão do IVG.
Como cita Brandão, na apresentação do livro
organizado pela Assumpção (2009, p.10): “A grande
vocação e a maior aventura humana residem no
aprender a saber, no partilhar o saber e no transformar
vidas pessoais e mundos sociais por meio de um saber
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tornado ação, e uma ação coletiva vivida como projeto
de transformação”.
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“Nosso objetivo de inclusão não se
limita apenas a criar universitários,
mas formar futuros profissionais
dotados de competência e
decência pessoal. E muitos dos nossos
alunos, seguindo os exemplos de
seus mestres, têm mudado
suas vidas de maneira irreversível.
Para melhor.”
Welly Chang

Instituto Pe. Vilson Groh em ação: prévestibular da Rede IVG
Welly Chang
Voluntário no Pré-Vestibular da Rede IVG
Em 2004 recebi um convite inesperado: uma
grande amiga, colega de profissão, uma das melhores
professoras de biologia que eu já conheci nesses meus
vinte anos de carreira, me perguntou se eu não gostaria
de dar aulas gratuitamente num curso destinado a
alunos de baixa renda. Aceitei de primeira.
A experiência se revelou bastante interessante.
Em um primeiro momento, esperavam-se alunos com
problemas disciplinares, falta de interesse e outros
estigmas característicos da realidade da educação
brasileira, especialmente em relação às classes mais
pobres. Ainda mais se tratando de ensino gratuito; "de
graça" sempre teve um tom pejorativo na cultura
brasileira, traz a ideia de algo descartável,
oportunidade fácil, baixa qualidade. Mas a situação se
revelou muito mais interessante do que se imaginaria:
alunos respeitosos, educados, dedicados, que
cumprimentam professor em agradecimento pela aula.
O projeto se revelou apaixonante desde seu
início. Ao contrário também do que se poderia imaginar
em um primeiro momento, a maioria dos professores
voluntários era altamente qualificada, advindos das
principais instituições de Florianópolis, como a UFSC e
o IFSC (antigo CEFET). Havia naquele ambiente uma
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insistência pela sobrevivência da educação, que, apesar
de tão massacrada pelo poder público, alguns
profissionais decentes se recusam a deixá-la morrer.
Na época existiam duas turmas: uma no Colégio
Catarinense e outra no Colégio Energia. Porém, em
2007, após uma troca de coordenação, o curso começou
a perder fôlego gradualmente. Os dois professores que
antes compartilhavam a coordenação tiveram que
seguir suas carreiras em outros lugares e não puderam
mais conduzir o projeto. A coordenação ficou sob a
responsabilidade de pessoas sem formação na área
educacional e, após sucessivos erros, muitos
professores, desmotivados, começaram a abandonar a
iniciativa.
Voluntários
desqualificados
e
descompromissados foram convidados a assumir
aulas. Assim, os alunos percebendo a falta de solidez,
também se viram desmotivados, e por pouco o prévestibular não foi à míngua.
Foi neste momento que eu senti a necessidade de
intervir. Assumi a responsabilidade de organizar uma
nova equipe de professores e reorganizar o plano
pedagógico. A pequenos passos, em parcerias com
colegas que abraçaram a causa, o curso foi sendo
recuperado. O rigor na cobrança pela busca da
qualidade foi restabelecida e, principalmente, foi
resgatada a aproximação com o Instituto Pe. Vilson
Groh, o que permitiu a recuperação da identidade e da
credibilidade do nosso trabalho. Hoje? Vamos muito
bem, obrigado! A cada ano nosso índice de aprovados
aumenta, e professores voluntários fazem fila para
poder participar do projeto.
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Quando nos referimos à educação brasileira, o
adjetivo que hoje melhor se aplica é “abandono”. É um
direito constitucional, ferramenta essencial de
formação da cidadania humana, a única porta de acesso
a um futuro digno. Mas para a classe política é vista
apenas como um incômodo, uma despesa supérflua a
ser evitada ao limite possível. Num país erguido sobre
as ruínas de trezentos anos de escravidão e violência, é
uma tradição enraizada entre os governantes
considerarem-se donos do Estado e do patrimônio
público. Governam para si mesmos e sentem-se no
direito de usar o dinheiro público para as suas ambições
privadas. É perceptível que essas mesmas classes
políticas que governam o país não são escolarizadas,
não possuem o esclarecimento necessário para entender
a importância de uma educação de qualidade. O
professor é o passo anterior a qualquer estrutura que se
construa em uma sociedade. O médico só é médico
graças ao seu professor. O juiz só é juiz graças ao seu
professor. Foi assim desde a existência das sociedades
humanas. Sem professor não há profissão, não há
prédios, não há tecnologia, saúde, paz, futuro.
Infelicidade nossa, que a tradição herdada das violentas
e ignorantes oligarquias do Brasil tenha deixado
cicatrizes tão profundas, que nem as nossas classes
dominantes possuam a instrução necessária para
perceber a sua própria estupidez, ou do contrário não
teriam coragem de violentar o salário dos professores e
a infraestrutura das escolas públicas como o fazem.
A escola pública é o espelho da sociedade onde
se enxerga com a maior nitidez: ali se percebe com cores
acentuadas, a realidade nua e crua, o espírito
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corrompido de nossos governantes, que se revela no
abandono de nossas crianças. Privadas de futuro, de ter
direito a escolhas, de ter uma formação que as torne
hábeis a construírem a sua felicidade. Ano após ano os
governos federal e estaduais buscam mecanismos para
achatar o salário do professor das séries básicas, ao
mesmo tempo que criam mecanismos para evitar
reprovações, para assim usufruir de números otimistas
que sirvam para as suas propagandas eleitorais. Só a
parte do aprendizado que desapareceu, ou
historicamente nunca existiu aos olhos dos nossos
estúpidos governantes. Herdeiros dos nossos antigos
senhores de engenho, violentos homens do campo que
dominaram a história através da bala e da chibata,
nossos políticos ainda enxergam o povo pobre como a
um rebanho de escravos a seu serviço, desprovidos de
futuro, e ao dinheiro público como uma oportunidade
de enriquecimento pessoal.
No entanto, curiosamente, nas laterais de uma
árvore decepada sempre surgem novos brotos. Uma
minoria, cerca de dois por cento dos estudantes que
atualmente prestam vestibular, escolhem seguir a
carreira de professor, num país que massacra a
educação e a ciência. Existe talvez ainda alguma
consciência entre poucos, um alerta sobre os riscos da
morte da educação. Instinto de preservação, talvez. A
falência da educação é a falência do futuro de um povo.
É de certa forma confortante, que em meio a este
contexto
ainda
existem
tantos
profissionais
interessados em participar de um projeto social sem
ganhar um centavo, apenas em prol do bem da
sociedade, na tentativa de lutar contra o erro mais
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hediondo que se pode cometer, que é abandonar o
futuro das crianças e jovens. No nosso pré-vestibular,
os voluntários lutam para reabilitar jovens e adultos
vitimados por um sistema educacional falido, tentando
corrigir uma incoerência social causada pela
desigualdade. Todos os nossos voluntários tiveram ou
ainda estão tendo suas formações em Universidades
públicas, estas que são financiadas com o dinheiro do
contribuinte. Entendemos, assim, que é obrigação nossa
buscar por soluções para as injustiças da nossa
sociedade, a mesma que financiou os nossos estudos e
que permitiu que atingíssemos o sucesso em nossas
carreiras.
Encaramos nosso pré-vestibular como todo
sistema educacional deveria ser. Em primeiro lugar, o
ensino de valores fundamentais e de ética, pilares
básicos do exercício do magistério, o pré-requisito
indispensável do educador, e primeiro passo de uma
sala de aula. Lutamos contra os vícios históricos
herdados do passado de violência e dominação. Vícios
como o infeliz “jeitinho brasileiro”, que nada mais é do
que conseguir vantagens pela enganação e ganho de
vantagens rápidas em prejuízo à outras pessoas. Vícios
como a preguiça e a “mentira branca”, que em tempos
de dominação escravista poderia ter simbolizado a
esperteza de sabotar seus senhores e diminuir a
exploração, mas que em tempos de capitalismo, só pode
simbolizar a falência pessoal e prejuízos ao próximo.
Devemos nos conscientizar que a imensa maioria das
mazelas da nossa sociedade brasileira são o resultado
direto de oportunismos e incompetência, e que os
prejuízos mais afetam sempre de forma mais violenta
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os mais vulneráveis, as classes mais pobres, e nesse caso
particularmente as crianças e jovens.
Nosso pré-vestibular parte da parte mais básica
da preparação do candidato, que passa em primeiro
lugar, pelo desenvolvimento do senso de honestidade.
E em segundo lugar a perseverança, de educar nossos
alunos a reconhecer as suas deficiências de forma
objetiva, e de lutar para superá-las. Não há
profissionais de sucesso e nem sociedade desenvolvida
sem esses pré-requisitos, transparência e trabalho duro.
Não há felicidade em nenhuma sociedade, se não há
respeito ao próximo e decência nos atos. Por isso
entendemos que nosso pré-vestibular é sobretudo uma
instituição de educação, e não apenas uma prestadora
de serviços contratada para gerar aprovação no
vestibular. A ética pessoal é um pré-requisito tanto a
alunos quanto a professores e colaboradores. E este
ponto é muito bem entendido por todos os voluntários,
que nos últimos anos têm servido aos alunos de
exemplo de conduta e dedicação. Nosso objetivo de
inclusão não se limita apenas a criar universitários, mas
formar futuros profissionais dotados de competência e
decência pessoal. E muitos dos nossos alunos, seguindo
os exemplos de seus mestres, têm mudado suas vidas
de maneira irreversível. Para melhor.
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“O trabalho em rede nos mostra,
a cada dia, a cada encontro,
apesar de surgirem vários novos
desafios, que é possível encontrar
soluções para cada um desses desafios.
Possibilita-nos refletir, pensar e agir em
conjunto, compartilhar conhecimento e
recursos por meio da articulação entre os
diversos atores envolvidos, pessoas e
instituições que fazem acontecer a
coprodução do bem público. E é este
trabalho em rede que se constitui na
característica principal do IVG.”
Karla Marilda Martins
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Instituto Pe. Vilson Groh em Ação:
Rede de Articulação e Conectividade
dos Direitos da Criança e do
Adolescente - RACDCA
Karla Marilda Martins
Membro da Equipe Executiva do
Instituto Pe. Vilson Groh
Minha trajetória como colaboradora de
organizações da sociedade civil teve início no ano de
2008, quando uma amiga que trabalha no Centro
Cultural Escrava Anastácia - CCEA me chamou para
uma entrevista de emprego. E assim foi...
Iniciei meu trabalho na Casa de Semiliberdade
Frutos do Aroeira, onde cuidava das questões
administrativas, atuando como um “braço” da equipe
executiva do CCEA dentro da casa que atendia jovens
com ato infracional. Lá, pude conhecer a realidade de
meninos e meninas, que têm seus direitos violados e
suas vidas tomadas pela violência e pela
marginalidade.
Entendi o conceito de marginalidade quando
passei a conviver com todos aqueles jovens e suas
histórias de vida massacradas pelo abandono do
Estado, da família e da sociedade: “moradores e
moradoras de comunidades de periferia urbana não são
apenas marginalizados, mas também liminalizados, ou
seja, vivem em um entrelugar, na fronteira entre dois
mundos” (AZIBEIRO, 2014, p. 9).
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Rompi com preconceitos, aprendi a lidar com
meus medos e me tornei mais humana. Conheci um
mundo diferente do meu e que me desafiava todos os
dias.
Permaneci no CCEA até ser convidada a integrar
a equipe executiva do Instituto Pe. Vilson Groh - IVG,
que, na época, ainda não existia formalmente.
Participamos de toda a construção do IVG, uma
construção coletiva que carrega consigo mais de 30 anos
de história de trabalho nas comunidades empobrecidas
da Grande Florianópolis.
Criado em 2011, o IVG tem o objetivo de
fortalecer a Rede composta por sete (7) organizações da
sociedade civil: o Centro Cultural Escrava Anastácia, o
Centro de Educação e Evangelização Popular, a
Associação de Amigos da Casa de Criança e do
Adolescente do Morro do Mocotó, o Centro Social
Elisabeth Sarkamp, além das unidades do Centro
Educacional Marista São José, Centro Educacional
Marista Lucia Mayvorne e recentemente a Associação
João Paulo II. O IVG é um facilitador dentro desta Rede,
conhecida como REDE IVG, buscando criar sinergia
entre as ações, reduzindo custos operacionais,
promovendo a sustentabilidade das instituições,
formação dos colaboradores e voluntários, respeitando,
porém, a autonomia e as particularidades do trabalho
de cada instituição. Outro objetivo do IVG é a
representação política e institucional destas sete
instituições, além dos serviços de assessoria jurídica,
contábil, político pedagógica, de comunicação e
assessoria na captação de recursos.
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Além de todo o atendimento, a Rede IVG busca
articular outras redes e dentro deste contexto está
inserida a Rede de Articulação e Conectividade dos
Direitos da Criança e do Adolescente – RACDCA.
Criada em 2012, surgiu através de um desafio lançado
por Pe. Vilson Groh (presidente do IVG) no
encerramento do Seminário Processos de Mediação no
Meio Urbano – Fissuras e Interfaces da Justiça no
Sistema de Garantia de Direitos, evento proposto e
organizado pelo IVG que reuniu representantes de
instituições que atuam no Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente (Resolução Nº
113, de 19 de abril de 2006 – CONANDA).
O desafio é a busca de alternativas para tornar
mais eficaz e humano o atendimento de adolescentes e
jovens apreendidos. A partir daí, trabalhadores e
voluntários das organizações da sociedade civil e
organizações governamentais que dedicam seus dias na
luta pela garantia de direitos da população socialmente
vulnerável, passaram a se reunir quinzenalmente com
o intuito de desenvolver ações visando à efetivação da
estrutura de atendimento socioeducativo em Santa
Catarina, de acordo com os princípios da proteção
integral e da prioridade absoluta à criança e ao
adolescente. Buscamos identificar os gargalos e as boas
práticas de cada instituição envolvida, discutir os
processos do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, além de identificar suas
fissuras e demandas, criando alternativas para redução
da criminalidade e da violência, com ações preventivas,
de inclusão e recuperação através de um processo de
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mediação entre Sociedade Civil, Estado e Poder
Judiciário.
Já nas primeiras reuniões da RACDCA formouse um colegiado, constituído por um representante de
cada instituição partícipe, que identificou a necessidade
de criar, implantar, implementar e avaliar um protocolo
de procedimentos para atendimento aos adolescentes
em conflito com a lei, e os instrumentos necessários
para o seu efetivo cumprimento. A necessidade deste
protocolo nasceu das fissuras trazidas pelos
profissionais que atuam na prática do atendimento às
crianças, adolescentes e jovens.
A criação da RACDCA articulou instituições
governamentais e organizações da sociedade civil,
como um polo agregador que nos permitiu olhar a
realidade interna de cada entidade, indo além dos
projetos e programas existentes do governo, ampliando
o olhar para construção de políticas públicas.
Em 2013, foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica nº 083/2013, comprometendo o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, o Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, o Governo do Estado de
Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Florianópolis,
o Conselho Tutelar de Florianópolis, o Instituto Pe.
Vilson Groh, o Conselho Estadual de Direitos da
Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis,
o Conselho Estadual de Assistência Social, o Conselho
Municipal de Assistência Social de Florianópolis, a
Ordem dos Advogados de Santa Catarina – Seccional
Santa Catarina, e a Universidade Federal de Santa
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Catarina, instituindo, entre os partícipes o “Protocolo
de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a
Lei”.
Trabalhamos durante um ano e em 2014
apresentamos o Protocolo de atendimento. Atualmente,
o desafio é implementá-lo em todo Estado de Santa
Catarina.
Todo este trabalho pode ser definido como “a
possibilidade de construir uma oportunidade de
repensarmos o processo de resgate do outro. Do outro
que tem nome, do outro que tem endereço, sonhos e
sentimentos, emoção e desejo. Trabalhar nesta Rede de
Conectividade, enquanto Rede que se apoia e quer
operacionalizar este processo, meta das políticas
públicas, é uma saída. E eu creio que a gente encontrou
esta saída. A Rede não tem dono, é uma Rede que se
soma num processo de coordenação com um único
desejo, a materialização do Sistema de Garantia de
Direitos.” (Groh, 2014).
Também é possível definir a RACDCA dentro
do conceito de coprodução do bem público “como
estratégia de produção de bens e serviços públicos em
redes e parcerias, contando com o engajamento mútuo
de governos e cidadãos, individualmente ou em torno
de organizações associativas ou econômicas”
(SCHOMMER et. al, 2011. p. 40)
O trabalho em rede nos mostra, a cada dia, a
cada encontro, apesar de surgirem vários novos
desafios, que é possível encontrar soluções para cada
um desses desafios. Possibilita-nos refletir, pensar e
agir em conjunto, compartilhar conhecimento e
recursos por meio da articulação entre os diversos
117

Karla Marilda Martins

atores envolvidos, pessoas e instituições que fazem
acontecer a coprodução do bem público. E é este
trabalho em rede que se constitui na característica
principal do IVG.
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“Relacionado a isto também está a importância
da prestação de contas. Eu já participei da
apresentação dos 3 relatórios do IVG e houve uma
grande evolução nas prestações de contas. (...) Mas
acho que o IVG deveria prestar contas de duas formas.
Este, que é o relatório social, isto é a transparência.
Acho que no futuro este relatório tenha que começar a
trazer o qualitativo, o intangível, porque intangível
também é prestação de contas. E hoje impacta muito
uma pessoa de uma comunidade periférica que virou
médico. Este fato tem um impacto intangível, daqui a
cinco anos pode representar tanto quanto o trabalho
de voluntariado ou fundo patrimonial do IVG, porque
ele irá influenciar que os meninos vizinhos também
queiram fazer medicina, e este é o impacto subjetivo!
O intangível não está sendo apresentando, já que
apresentá-lo é complexo. No caso do menino que quer
ser promotor, que formou-se em direito, isto é
intangível e tem um impacto gigante. Quando
prestamos conta, a parte da transparência fechou, mas
deveria ter os cases do intangível. E uma pessoa que se
forma em medicina é um projeto de muitos anos. O IVG
é isto: “pegar” uma pessoa na infância e “entregá-la”
adulta.”
Guido Dellagnelo
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Parceria privada com organizações da
sociedade civil
Guido Dellagnelo
Apoiador e voluntário do
Instituto Pe. Vilson Groh
Meu contato com o Instituto Pe. Vilson Groh tem
a ver com o que eu conhecia do Centro Cultural Escrava
Anastácia. Fiz algumas doações para o Centro Cultural.
Depois, tem relação com a Ivone, porque minha mãe já
participava com ela de movimentos sociais. Quando eu
soube, através da Lucia (ICom) que estavam montando
o IVG, uma instituição que é mais ampla, onde meu
apoio poderia ser melhor utilizado do que em uma
causa muito específica, isto me interessou. O fato de
lidar com uma instituição maior tentando
profissionalizar é algo que interessa muito. Nunca me
identifiquei com uma ação específica. O IVG tem o
público direto, então consegue fazer uma ação direta na
comunidade usando várias ONGs. O que chama a
atenção é isto: a maneira como concentra as ações,
tornando mais atrativo apoiá-las.
Aquilo que compreendo por IVG passa, para
mim, pela forma como o Instituto entende o que está
fazendo, buscando padronizar e profissionalizar sua
atuação. O IVG tem uma visão de quem atua no setor
das organizações da sociedade civil, tentando trazer
alguma coisa do setor privado, de eficácia ou de
modelos de fora, para apoiar todas as instituições do
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grupo. Foi um processo que vi pela primeira vez, como
um pedido de dentro para fora e não alguém do setor
privado tentando ensinar como é que se faz. O IVG
decidiu abrir uma porta para o setor privado falar e
discutir assuntos de fora em seu núcleo.
O IVG nos primeiros anos, como qualquer
instituição que está começando, precisou de muita
dedicação e muito tempo. E aí quando a gente entra
com esta visão de empresário e de cidadão, tentando
ajudar algo que está começando, logo enfrenta um
conflito: estou ajudando ou estou criando mais
desafios? A pessoa vai lá, gera uma série de ideias e
depois não participa, não implementa. Então acho que
o IVG agregou as pessoas certas para passar esta
primeira fase. É como uma empresa pequena: tem que
ser feito por dentro. Chegará o momento em que todos
conseguem agregar muito valor, porque o tempo de
dedicação corresponderá a disponibilidade e
competências de cada um. Qualquer boa ideia demora
para ser implementada, principalmente no início.
Percebo que o relacionamento com o IVG
apresenta alguns pontos fortes. Primeiro é que o IVG,
enquanto Rede, tem atuação direta, não sendo o
intermediário de nada, atuando direto na ponta. O
segundo é que tem uma liderança muito forte: você,
quando investe tempo ou dinheiro, sabe que não vai
poder liderar o processo, então a instituição precisa de
uma liderança. A equipe que o IVG montou tem um
grau de paixão pelo assunto que dá vontade de
colaborar. São realmente pessoas que estão querendo
fazer aquilo acontecer. Uma equipe que já aprendeu a
não desanimar. Acho que se juntar o fato de ter uma
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atuação na ponta, uma forte liderança e uma equipe
dedicada, este modelo do IVG vai sempre agregar
novas pessoas. E o que tenho visto como uma visão de
quem está de fora é de que quem está entrando agora
são executivos. Pessoas que têm relação com a
sociedade, que lideram suas empresas, que têm uma
posição econômica importante, são formadoras de
opinião.
Devo dizer que participar do IVG mudou
bastante o dia a dia da minha empresa. Sempre tive
como minha grande meta conseguir fazer a minha
empresa participar dentro do Instituto. Na minha
aproximação com o IVG tentei fazer mais pelo Instituto
dentro da minha empresa, enquanto empresário que
sou, do que diretamente como “pessoa física”. A minha
ideia era conseguir disseminar o instituto IVG ou
alguma ação comunitária nos funcionários mais jovens.
O fato da empresa ter feito um projeto interno no
Centro Cultural Escrava Anastácia, uma das
organizações da Rede, ajudou a iniciar este processo
interno. Há funcionário que fica perguntando quando
vamos fazer de novo. O maior reconhecimento que nós
fizemos no final do ano passado foi para quem
participou do projeto IVG, não para quem trabalhou
melhor. O cara ganhou um prêmio, porque além de ter
feito o que tem que fazer, ainda se comprometeu com a
comunidade. Isto muda a empresa! E aqui, na minha
empresa, mudou. As pessoas notaram que além de
fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, têm que
participar da comunidade. Isso já está claríssimo aqui
dentro. Se vamos conseguir tornar esta ação efetiva e
para sempre? Isto é meio por ondas, um processo
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cíclico. No primeiro semestre de 2014 estavam todos
completamente tomados de trabalho. Então não dá para
dizer que a prioridade é trabalhar na comunidade. A
prioridade sempre será o emprego deles e o salário. O
que eu quero colocar na cabeça deles é que ainda tem
que ser mais eficiente para sobrar tempo, para
participar na comunidade. E o que tentamos é que
possa ser feito dentro do expediente de trabalho.
Relacionado a isto também está a importância da
prestação de contas. Eu já participei da apresentação
dos 3 relatórios do IVG e houve uma grande evolução
nas prestações de contas. Ficou com uma cara bem de
métrica, corporativa, isto é fundamental e tem que ter.
Mas acho que o IVG deveria prestar contas de duas
formas. Este, que é o relatório social, isto é a
transparência. Acho que no futuro este relatório tenha
que começar a trazer o qualitativo, o intangível, porque
intangível também é prestação de contas. E hoje
impacta muito uma pessoa de uma comunidade
periférica que virou médico. Este fato tem um impacto
intangível, daqui a cinco anos pode representar tanto
quanto o trabalho de voluntariado ou fundo
patrimonial do IVG, porque ele irá influenciar que os
meninos vizinhos também queiram fazer medicina, e
este é o impacto subjetivo! O intangível não está sendo
apresentando, já que apresentá-lo é complexo. No caso
do menino que quer ser promotor, que formou-se em
direito, isto é intangível e tem um impacto gigante.
Quando prestamos conta, a parte da transparência
fechou, mas deveria ter os cases do intangível. E uma
pessoa que se forma em medicina é um projeto de
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muitos anos. O IVG é isto: “pegar” uma pessoa na
infância e “entregá-la” adulta.
A forma ideal seria, se possível, ao final de cada
ano pegar um case de cada entidade, para que possamos
ter uma sensação do que está acontecendo. Quando
você me diz o número de refeições é uma relação direta
de investimento com o uso do recurso. No processo
parece que as coisas ficam muito simples. É como pegar
100 mil reais, comprar pães, distribuir e no final do ano
fazer um balanço. Entretanto, alguma criança com isto
melhorou na escola?
Além desta prática, avalio também algumas
possibilidades para o IVG que estão diretamente
ligadas aos desafios do dia a dia, que são possíveis de
serem trabalhadas em curto, médio e longo prazo.
Primeiramente, em curto prazo é necessário gerar um
fluxo de caixa. Há quatro anos a minha empresa fez um
aporte financeiro porque era necessário. A minha
função em curto prazo é estar próximo para o IVG não
deixar de crescer. Em médio prazo é participar como
voluntário, ir para dentro, para ter uma ação como
diretor. Quero poder aprender e conviver. Em longo
prazo é participar de uma instituição que está tentando
fazer a sociedade funcionar equilibrada. Pe. Vilson, que
é um grande líder, acredita que vai ser possível.
Talvez o papel principal de tentar ajudar o IVG é
de ver se conseguimos institucionalizar uma visão de
que tem que integrar a comunidade. Tomara que
consigamos trazer isto para dentro do IVG, e também
impactar as outras pessoas que virão, para que fique
profissionalizado. Acho que a grande importância do
Pe. Vilson como líder é ter a oportunidade de montar
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um grupo e institucionalizar um conceito que é dele
para ficar na sociedade. Eu gosto de imaginar meu filho,
quando tiver a minha idade, participando do IVG.
Quanto isso vale para nós enquanto comunidade? Não
levará muito tempo, não mais do que 30 e poucos anos.
A grande importância do Pe. Vilson, que ele
conseguiu com sua liderança, é que continua atuando
na ponta, não obstante percebeu a importância de fazer
alguma coisa para que isto continuasse. Então ele recua
um pouco, não faz exatamente o que gosta, já que deve
ser muito chato para ele ir à reuniões, ficar discutindo
balanços, no entanto é o que o torna um líder. Ele está
fazendo um esforço pessoal comparecendo às reuniões,
já que o que realmente gosta é estar com as crianças. Se
ele está disposto a dispender um esforço para fazer isto
e colocar o IVG de pé, sinto-me na obrigação de também
conceder uma parte minha para ajudá-lo. São
concessões de todos os lados.
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“Enxergo-me no Instituto Pe. Vilson Groh
não só como um novo articulador da
sociedade, mas como uma pessoa
que pode resgatar novos sonhos e novas
pessoas. Articular mais com a sociedade,
sair do meu escritório, articular-me e
trabalhar mais com os jovens para poder
mostrar que existem novos caminhos e
possibilidades perante a sociedade.
Não é só aquela vidinha medíocre
que eles querem, é muito mais do
que isto.”
Lori Willian Colaço
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Os jovens na Rede IVG
Lori Willian Colaço
Ex-aprendiz e atualmente estagiário de
informática no Centro Cultural Escrava Anastácia
Conheci o Instituto Pe. Vilson Groh há mais ou
menos 3 anos. Uma vez lá no Monte Serrat vi e pensei:
o que é isto? No começo não tinha muita visão, porque
nunca tinha ouvido falar. Então comecei a prestar
atenção na televisão e conheci aquele Projeto FloripaTe-Quero-Bem. Fiquei prestando atenção, vi o Guga
Kuerten fazendo propaganda e pensei: “deve ser
bacana”. Depois que teve um seminário, vi que era um
projeto bacana, que fornece bastante conhecimento,
com uma visão mais ampliada e mais moderna da
situação.
Foi então que comecei minha relação na Rede
IVG, por meio do Centro Cultural Escrava Anastácia.
Na época que entrei no Centro Cultural não imaginava
me envolver tanto. Morei no orfanato. Quando os
educadores e equipe técnica do orfanato começaram a
envolver os jovens na sociedade (inclusão social), eles
me colocaram no projeto como jovem aprendiz do
Centro Cultural Escrava Anastácia
Primeiramente fui aprendiz da Celesc por dois
anos. Depois que saí da Celesc continuei no orfanato. Lá
era tranquilo, até quando fugi do orfanato e me envolvi
nos projetos do Centro Cultural. A história que me leva
até o projeto começa quando fugi do orfanato. Quando
resolvi voltar, não havia mais outra vaga. Depois de
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alguns problemas falei com minha ex-chefe, que
marcou uma audiência no fórum. Cheguei lá,
mandaram sentar em um corredor gigante. Na época
era moleque, era tudo grande. Fiquei sentado
esperando umas duas horas, três horas. Chegou o
pessoal do Centro Cultural, uma galera. Muitas
mulheres. Chegaram e falaram: “vamos Lori”. Aceitei,
fomos e a partir de então me envolvi e fiquei no projeto.
Fiz vários estágios: tentei com a equipe de
administração, não deu certo, pois contabilidade não é
o meu forte. Agora estou na área de TI estagiando.
A importância do Centro Cultural foi grande. Eu
me abri e me conheci mais. Tive novas experiências e
conhecimentos. Passei a perceber mais o meu papel
perante a sociedade. Hoje tenho uma grande dívida
com o projeto, porque eles me colocaram em um
caminho que eu jamais achei que iria chegar. Há jovens
amigos meus que estavam em uma vida, que eu achei
que iria ter, todavia foi tudo diferente.
Participar do projeto mudou bastante minha
vida. Não posso dizer que não muda porque vai sempre
mudar. Sempre haverá novas ideias, novos jovens,
novas instituições querendo fazer parte disto. Novas
pessoas querendo reconhecimento, a moral da
sociedade, porque o Instituto, o Centro Cultural e todo
o nosso ciclo tem um maior reconhecimento da
sociedade tanto de Florianópolis, quanto de fora.
Temos a visão, conhecimento e consentimento que
queremos mudar esta Rede. Colocar uma coisa aqui,
uma coisa ali, outra acolá. É um projeto que não deixa a
chama do jovem apagar. Está sempre tentando colocar
o jovem para cima. Não é como vários projetos que fui
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e duram só dois dias e terminam. Projetos como este
não podem acabar nunca.
Enxergo-me no Instituto Pe. Vilson Groh não só
como um novo articulador da sociedade, mas como
uma pessoa que pode resgatar novos sonhos e novas
pessoas. Articular mais com a sociedade, sair do meu
escritório, articular-me e trabalhar mais com os jovens
para poder mostrar que existem novos caminhos e
possibilidades perante a sociedade. Não é só aquela
vidinha medíocre que eles querem, é muito mais do que
isto.
O Pe. Vilson para mim é uma pessoa sensacional,
que mostrou que este é o meu caminho. Antes eu não
tinha percepção nenhuma. Quando o conheci percebi
que era assim que queria ser, uma vez que posso
mostrar para a sociedade que eu quero crescer e ainda
posso indicar o caminho para outros jovens. É uma
coisa que não tem explicação.
Hoje tenho um sonho: quero chegar ao nível do
juiz Takaschima e ser juiz também. Vou estudar para
chegar ao nível dele, que é um juiz bacana, envolvido
com a sociedade e com os projetos. É uma pessoa que
quero seguir para minha vida. Quero juntar tudo em
mim e seguir em frente e passar para a nova geração,
para o jovem aprendiz, para o Instituto e para qualquer
outro projeto em que esteja.

131

“O meu grande sonho, na verdade,
em longo prazo, é que não fosse
necessário o Instituto.
Que chegássemos a um ponto em
que a sociedade civil organizada,
o Estado, tivesse esta sensibilidade e
responsabilidade e que de fato estas
questões sociais pudessem ser
efetivas, não de todo solucionadas,
porque isto seria utópico.
Mas que se possa diminuir
drasticamente esse abismo social que
há entre miseráveis, pobres e
muito ricos aqui no Brasil. No entanto,
enquanto o sonho não se concretiza,
acho que o papel do Instituto é
fundamental por todo esse tempo.”
Alexandre Karazawa Takaschima
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Parceria pública com organizações da
sociedade civil
Alexandre Karazawa Takaschima
Juiz-Corregedor do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina
A minha aproximação com o Instituto Pe. Vilson
Groh foi, inicialmente, por acaso. Eu trabalhava na 1ª
vara criminal da comarca de Criciúma e surgiu uma
situação de adolescente ameaçado de morte – questão
envolvendo o tráfico -, havendo necessidade de sua
saída daquela cidade. Não existia o PPCAM –
Programação de Proteção à Criança e ao Adolescente
Ameaçado de Morte - em Santa Catarina. Como até hoje
não existe, necessitando do auxílio do serviço em
âmbito federal. Então um colega de faculdade me falou:
entra em contato com o Pe. Vilson que talvez ele possa
te ajudar. Mas, por outras vias, acabei resolvendo
aquele caso, todavia a referência ao Pe. Vilson
permaneceu.
Em setembro de 2010 fui convidado a trabalhar
no Tribunal de Justiça, na antiga Coordenadoria
Estadual de Execução Penal e da Infância e Juventude
(CEPIJ), órgão na época vinculado à Presidência. Uma
das ações era o monitoramento dos serviços de
acolhimento em Santa Catarina. São aproximadamente
130 serviços de acolhimento que são visitados
anualmente. Naquele ano (2010), a Rede IVG criou o
serviço de acolhimento no Monte Serrat. Contudo, o
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contato maior se iniciou através do então adolescente
Lori Willian, um jovem que veio buscar ajuda aqui no
Poder Judiciário e foi meio de improviso, sem marcar
hora. Ele e o Amilton comentaram que tinham uma
demanda da infância e juventude, que tinham o desejo
da construção de um serviço de acolhimento na
modalidade “República”, para atendimento dos jovens
entre 18 e 21 anos. O que me chamou a atenção é que o
Lori Willian e outros adolescentes estavam no
socioeducativo, mesmo sem prática de ato infracional.
Eles estavam na Casa de Semiliberdade Frutos do
Aroeira, também vinculado ao Centro Cultural Escrava
Anastácia, e foi quando conheci a Ivone, Sabrina, o
pessoal da organização, a Loriene, Igor e tantos outros.
Logo fui convidado para visitá-los, conhecer o
serviço e conversar com os adolescentes, oportunidade
em que tive a grata surpresa de ver um serviço de
socioeducação totalmente diferente do que conhecia até
então. Percebi a intepretação equivocada que eu fazia
do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a
separação do protetivo e do socioeducativo.
Compreendi que o socioeducativo tem que ter sim
muito o papel do protetivo, considerando que a grande
maioria dos jovens em conflito com a lei estão também
em situação de vulnerabilidade. Infelizmente, o nosso
foco é tão somente na culpa e punição (passado),
esquecendo que a responsabilização, o cuidado com a
vítima, o restabelecimento de vínculos, a resolução dos
problemas micro e macro do entorno daqueles jovens
são fundamentais para a busca de Justiça (presente e
futuro). E daí verifiquei que a visão do trabalho da
semiliberdade, do Centro Cultural Escrava Anastácia,
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uma organização da Rede IVG, era um trabalho
totalmente diferente, agregando na sua prática uma
série de valores e princípios, superando aquela visão
retributiva.
Aos poucos eu fui conhecendo os outros serviços
que compõem a Rede do Instituto. Por outro lado, fui
designado pelo Tribunal de Justiça como representante
no Conselho Deliberativo – CONDEL - do Programa de
Proteção à Vítima e Testemunhas Ameaçadas –
PROVITA, cuja equipe técnica do programa também é
composta pelo pessoal do Centro Cultural Escrava
Anastácia. Dentro desse trabalho de Rede, comecei a
conhecer o Pe. Vilson Groh, o Instituto e todos os
serviços que são apresentados. Comecei a refletir com
relação à questão da parceria entre o público e o
privado. Os poucos trabalhos que conhecia dessa
construção em rede - entre o serviço público e as
organizações não governamentais -, eram, em geral,
relações bem amadoras. Era um voluntariado que tinha
um desejo forte, ideais por parte da sociedade civil, mas
com pouca estruturação. E o Instituto foi a primeira
organização que eu vi superando inclusive o próprio
governamental em muitas áreas, através de
planejamento e eficiência, preocupando-se com as
crianças e adolescentes como um todo, holisticamente.
Na questão de algumas áreas e algumas frentes
eu comecei a perceber que somente a sociedade civil, a
princípio, tem essa penetração, acesso e este contato
com a comunidade. E vejo bem pelo serviço de
acolhimento, que é localizado lá no Monte Serrat. E
acho que dificilmente, se fosse um serviço
governamental do município, teria tamanha adesão da
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comunidade como tem ali o serviço de acolhimento. A
questão do respeito, o conhecer o serviço, o apoiar, o ser
aceito como algo bom para a comunidade. E isto só a
sociedade civil, as pessoas da comunidade poderiam ter
esse respaldo e respeito da comunidade. Só um serviço
de longo prazo para a população identificar quem são
os servidores públicos e aceitar uma relação de
simbiose daquele serviço com a comunidade. E nesse
ponto, então, eu vi a sociedade civil tendo uma
interação muito mais profunda com a comunidade e os
serviços.
Outro grande projeto do Instituto foi o de
fomentar a criação da Rede de Articulação e
Conectividade dos Direitos da Criança e do
Adolescente - RACDCA. Desde a faculdade, ingressei
na Universidade Federal de Santa Catarina em 1992, o
Estatuto da Criança e Adolescente estava começando a
ser compreendido e aplicado. Sempre vinha escutando
da necessidade do trabalho em rede. Só que nunca via
esta rede funcionando. Através de uma articulação
iniciada pelo Instituto do Pe. Vilson Groh é que
começou realmente a construção efetiva, através da
elaboração de convênio com todas as lideranças dos
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério
Público, OAB, Universidades etc. A ideia de realmente
trabalharmos
em
conjunto,
definindo
responsabilidades, atribuições, fluxogramas, começar a
realmente quebrar barreiras.
Historicamente o Poder Judiciário tem um papel
muito importante dentro do sistema protetivo e
socioeducativo, mas nós não nos articulávamos no
sentido de participar efetivamente em uma relação de
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horizontalidade com os outros atores, como o Conselho
Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública,
Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social.
Sempre participamos numa relação verticalizada,
simplesmente encaminhando as nossas demandas e
não tínhamos essa via dupla de acesso de informações,
de um trabalho mais ágil, de escuta e busca de soluções
em conjunto com todos que trabalham com a infância e
juventude. Eu me lembro de uma situação de uma
Comarca do interior, em que tudo funcionava por
ofício. Ninguém se conhecia e em uma simples reunião,
o que antes estava demorando 2 anos para o início de
uma medida socioeducativa de prestação de serviço a
comunidade, eles conseguiram reduzir isto para 1 dia.
Foi eliminada essa questão dos ofícios através de uma
simples combinação: toda quarta-feira ocorre a
audiência de apresentação dos adolescentes em conflito
com a lei e a Rede já participa desta audiência. O
adolescente e seus pais já saem acompanhado da equipe
da medida socioeducativa em meio aberto,
encaminhado para uma das Instituições conveniadas,
realizando-se a entrevista e contato com os familiares.
Isso, na verdade, é a figura da criação da Rede, que aqui
em Florianópolis começa a ser vislumbrada através
desta articulação do Instituto. Isto sem contar a própria
representatividade que o Instituto tem. Além dos
serviços que presta, tem esse papel de fomentador de
políticas públicas, que eu acho muito interessante e
importante.
A partir dos serviços que são realizados, o
Instituto Pe. Vilson Groh tem um grande papel de
diagnóstico. São atuações que acabam demonstrando
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que o investimento no social é muito mais econômico e
vantajoso para o Estado do que a tentativa de resolução
através de segurança pública e outras questões. A
possibilidade de trazer os jovens para uma
profissionalização real, de interesse daquele jovem,
superando aquela visão de simplesmente oferecer
alguns cursos e o jovem ter que se encaixar naqueles
cursos. Essa escuta dos jovens também me chamou
muito a atenção: a quebra da tradicional visão
“adultocêntrica”, de que nós – adultos – sabemos o que
é melhor para vocês – jovens - e a única opção é
aceitarem as nossas propostas. As políticas públicas
precisam ser construídas com a participação efetiva das
crianças e adolescentes.
Eu acho que a importância do Instituto já começa
não só em uma questão prática, sobretudo, em uma
questão ideológica mesmo: uma mudança de visão com
relação ao nosso trabalho com as crianças e os
adolescentes, demonstrando que é possível – e
necessário – unir a teoria à prática em ações
efetivamente transformadoras das relações individuais
e coletivas. Na questão do contraturno que é realizado
pela ACAM – Morro do Mocotó -, por exemplo, pude
ter o contato com a comunidade, sendo emocionantes
os depoimentos dos próprios vizinhos, moradores e dos
usuários dos serviços, e como realmente falta aprender
a conhecer o “outro”. O pedagogo e psicanalista Rubem
Alves tem um artigo chamado “Outro significativo”,
que trata sobre como somente reconhecemos a
importância da outra pessoa a partir do momento que
a conhecemos e nos identificamos com ela. Eu trabalho
a menos de 100 metros de distância de uma área de
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vulnerabilidade enorme – Morro do Mocotó - e não
tinha a capacidade de conseguir enxergá-los. Outro
exemplo era o Centro Pop, outro serviço municipal que
fui conhecer tão somente por uma eventualidade,
apesar de passar todos os dias na frente daquele
programa.
Foi assim que comecei a perceber que o trabalho
da infância e da juventude tem uma questão ética muito
forte. Temos que discutir teorias e leis, mas também
transformar o nosso conhecimento em coisas práticas. E
esta é justamente uma das características do Instituto:
fazer pensar, mas igualmente fazer a mudança.
O Estatuto da Criança e Adolescente completou
24 anos, e além de alterações legislativas - certamente
necessárias, sob pena de se tornarem obsoletas - nós
precisamos principalmente tornar efetivo o que já está
previsto como obrigação da família, comunidade,
sociedade e Estado. Quando visito alguma entidade da
Rede do Instituto, vejo os avanços que estão
conquistando, dando uma sensação de que faz sentido
o que estou fazendo e as coisas podem melhorar. Eles
são um exemplo prático para mim de que é possível
fazer a diferença na vida destas crianças e adolescentes.
Eu vejo que sua relação com as crianças e adolescentes
não é de mero atendimento ou caso, valorizando as
pessoas. Em todas as demandas que trabalho com eles,
vejo que os técnicos, lá dentro do Instituto, identificam
os casos pelos nomes das crianças e dos adolescentes,
nome dos familiares. Demostram que mais do que um
“número”, são “pessoas” com quem trabalham. Acho
que é um diferencial muito grande, porque trabalham o
“ser”. É a visão da pessoa, do ser humano,
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independente do que tenha ou não. Então, vejo a nossa
relação muito boa, pois me sinto realmente acolhido.
Temos uma relação de parceria e muitas vezes vão além
de toda questão técnica que monitoro, acompanho,
autorizo e dou apoio nas demandas que surgem,
proporcionando sempre uma sensação boa. É um
bálsamo, porque muitas vezes, como trabalho em várias
políticas públicas macro no Estado, dá uma sensação de
que as coisas não estão evoluindo.
Quando penso na importância da transparência
para o Instituto, gosto de pensá-la a partir de duas
divisões: interna e externa, micro e macro. Nós
precisamos, como órgão governamental e sociedade
civil, fiscalizar a questão dos orçamentos municipal,
estadual e federal. Isto é um dos grandes passos para a
evolução das questões da infância e juventude, com a
garantia de verbas para as políticas públicas. Temos
diagnóstico da necessidade, por exemplo, do serviço de
acolhimento na modalidade República aqui em
Florianópolis, porém sempre enfrentamos dificuldade
na questão orçamentária. Isso é apenas um dos casos.
Em contato com os Conselhos Municipal e Estadual da
Criança e do Adolescente, os Poderes Executivo,
Legislativo, começamos a verificar que não existia a
rede e tínhamos alguns indicativos de iniciativas de
políticas públicas. O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, através da Coordenadoria Estadual da
Infância e Juventude – CEIJ -, Comissão Estadual
Judiciária de Adoção – CEJA - e do Núcleo V da
Corregedoria-Geral da Justiça, consolidou como
essencial a necessidade de atenção especial para essas
demandas.
142

Parceria pública com organizações da sociedade civil

A sociedade também tem uma importância
muito grande para mostrar as falhas do serviço público.
Dentro disto eu coloco o Instituto Pe. Vilson, que tem
auxiliado na questão do melhor investimento nas
políticas públicas de Assistência Social, Saúde,
Educação, Habitação, Trabalho, Segurança Pública.
Então, foi através dos movimentos sociais que várias
demandas tiveram visibilidade e possibilitaram a
cobrança dos poderes públicos das efetivas soluções.
No entanto, é uma caminhada de ações continuadas.
Todos os anos o Núcleo V – Direitos Humanos da
Corregedoria-Geral da Justiça inspeciona os serviços de
acolhimento do Estado. Não adianta passar uma vez e
depois não passar mais. Na verdade isto foi uma grande
lição que aprendi no Instituto: as ações têm que ser
continuadas para atingir as nossas metas. A nossa
estratégia não pode ser tão somente de ações pontuais.
Precisamos adotar sim ações pontuais, para questões
emergenciais. Entretanto, como políticas públicas,
temos que estar em construção constante, sob pena de
perder todos os avanços obtidos. Isto eu vejo
claramente em Santa Catarina. Minha mãe trabalhou na
Rede Assistencial de Santa Catarina nas décadas de
1970, 1980 e, realmente, Santa Catarina já foi referência
nacional com relação às Políticas Públicas na
Assistência Social. Todavia, chegamos ao topo e nos
acomodamos. Achamos que já somos número 1 e não
precisamos continuar investindo. E o que aconteceu em
20 anos foi que acabamos sucateados em equipamentos
e em Políticas Públicas, e isto não pode acontecer mais.
Vejo que nunca estar satisfeito com sua atual situação é
um dos ideais e metas do Instituto, acreditando na ideia
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de que sempre dá para avançar mais. Isto que tenho
tentado trazer aqui para o poder Judiciário, fazendo
desta uma boa prática do Instituto no sentido de que o
Judiciário não pode se acomodar. Ele tem que estar
sempre nessa constante evolução. O Judiciário tem que
sempre melhorar. Não só em termos de lei, de
observância de lei. Acho que isto é muito pouco, porque
a sociedade é dinâmica e se não formos inventivos, se
não for participativos, não contribuir, o Judiciário vai
fatalmente ficar para trás.
Nós temos que sempre estar evoluindo e acho
que, principalmente, foi uma grande lição, de que o
público não pode estar separado do privado. O
Judiciário, o Executivo, o Legislativo não pode achar
que vai fazer uma boa política pública sem a
participação da sociedade civil e da comunidade. E de
fato, analisando em uma perspectiva de investimento
do que está sendo feito pelo governamental e pela
sociedade civil, os grandes exemplos que tenho
encontrado aqui em Santa Catarina, é de que a
sociedade civil está demonstrando um avanço muito
grande na questão das boas práticas e na qualidade do
serviço. Como evoluir a questão do serviço público é
um dos grandes desafios e uma das possibilidades é
justamente a sociedade civil demonstrar que é possível
fazer
um
serviço
de
melhor
qualidade.
Automaticamente o serviço público, dentro de uma
análise comparativa, efetivamente deve perceber e
evoluir.
Dentro da relação entre o público e o privado,
uma importante questão é como se dá a transparência
na utilização dos recursos que são investidos. Acho que
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a estratégia que o Instituto está adotando é um grande
exemplo do que é a transparência. A transparência não
é tão somente apresentar dados, mas a união da questão
contábil - quanto de verba entra e quanto sai -, o que é
investido, no que é utilizado dentro do projeto, com a
destinação final para a criança e ao adolescente. Esta é
a transparência geral, em que nós identificamos que é
um dinheiro efetivamente bem investido, em um
serviço com qualidade e eficiência.
Contudo, não me basta somente ter a certeza que
aquele dinheiro está sendo investido dentro do serviço,
porque o fundamental é saber se o serviço é de
qualidade e eficiente. Então, dentro da ideia de qual
seria uma melhor forma para transparência e prestação
de contas, é justamente a união de uma técnica contábil
com uma união na comprovação da qualidade de
serviço. Esta disponibilidade da equipe técnica, dos
equipamentos, de você poder como terceiro, participar,
olhar, entrar, verificar, acompanhar, estar junto,
efetivamente. Não digo no sentido de intromissão nas
atividades, porém no sentido de monitoramento,
acompanhamento e apoio: “está tendo alguma
dificuldade?” eu vou auxiliar dentro das minhas
atribuições; “é uma dificuldade com um juiz?”; “está
demorando a sair um estudo social?” eu vou dar um
apoio; “é uma dificuldade em uma dinâmica que está
sendo utilizado em não ter individualização no serviço
de roupas das crianças e adolescentes em acolhimento,
pois todas as roupas são utilizadas por todas as
crianças, prejudicando a questão do desenvolvimento
da individualidade daquela criança?”, eu vou dar
orientação. Na verdade, estas visitas técnicas não têm
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só a minha participação. Tem a participação de equipes
técnicas profissionais de serviço social. Pessoas que
entendam do funcionamento técnico das normativas do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente. É nesta simbiose, nesta relação, que
entendo a transparência. Que possamos analisar o caso,
do começo ao fim, desde a chegada da criança, o seu
espaço físico, o serviço dos técnicos e dos cuidadores.
Tentamos, nessas visitas, ir nos horários em que as
crianças e adolescentes estão nos serviços. Logo de
manhã, no horário do almoço, à tarde. No horário em
que elas voltam para casa, ou à noite, para que a
conversa não seja tão somente entre os adultos, mas que
possamos ter essa interação, com os usuários dos
serviços. Então, essa é a ideia da transparência que o
Instituto tem demonstrado e utilizado como regra. Uma
transparência tanto contábil, quanto à transparência da
equipe técnica, do equipamento, da estrutura física e
dos usuários. Acho que é este conjunto que faz uma
garantia de serviço com relação ao acolhimento e ao
socioeducativo.
Quando o dinheiro é público ou privado não se
pode generalizar e acreditar que se é de todos, não é de
ninguém. Se o Estado está investindo aquele dinheiro,
ele tem que ser bem investido porque aquele dinheiro é
nosso. Ainda mais se é um serviço que será para uma
criança e um adolescente, que deve ser efetivamente
destinatária daquele dinheiro.
Recentemente, nós estávamos discutindo sobre
um adolescente que ficou três anos no sistema
socioeducativo,
internação
definitiva.
Entrou
analfabeto e saiu analfabeto, sendo que uma das
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obrigações do serviço socioeducativo é a educação. Que
educação é esta que passados três anos dentro do
sistema, ainda sai analfabeto? Na verdade, estamos
desperdiçando recurso, sendo ineficientes. E,
infelizmente, eu sei que não é somente na questão da
educação, uma vez que ele não saiu somente analfabeto,
saiu violado em uma série de outros direitos, inclusive
de ter ‘perdido’ três anos da sua vida num limbo de
privação de liberdade. Não serviram para nada aqueles
três anos. Se foi socioeducativo, teoricamente, ele teria
que ter saído melhor qualificado, atendido e assistido
do que no momento em que entrou pela porta do
serviço socioeducativo. De nada me adianta a ideia tão
somente de punição (dor). Então, acho que
transparência envolve tudo dentro do trabalho
realizado, tanto na questão do serviço público quanto
na questão destes eventuais serviços terceirizados e
prestados pela sociedade civil. Eu cobro muito essa
questão da transparência também dentro do próprio
serviço público. Nós temos que ser transparentes, assim
como justificar porque estamos recebendo esses valores
e o quanto a sociedade se beneficiou com relação ao
referido serviço público.
No meu trabalho eu uso o IVG como exemplo de
boa prática. Vejo o Instituto como uma grande prova de
que é possível fazer um trabalho diferenciado dentro da
infância e juventude. O Instituto está demonstrando
este papel de referência que está sendo seguido em
vários outros municípios, tanto por esta parceria do
público e privado, quanto pelo próprio Instituto em si.
O papel da sociedade civil, dentro daquele papel
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fiscalizador das políticas públicas, de diagnóstico,
implementação de políticas públicas.
O meu grande sonho, na verdade, em longo
prazo, é que não fosse necessário o Instituto. Que
chegássemos a um ponto em que a sociedade civil
organizada, o Estado, tivesse esta sensibilidade e
responsabilidade e que de fato estas questões sociais
pudessem ser efetivas, não de todo solucionadas,
porque isto seria utópico. Mas que se possa diminuir
drasticamente esse abismo social que há entre
miseráveis, pobres e muito ricos aqui no Brasil. No
entanto, enquanto o sonho não se concretiza, acho que
o papel do Instituto é fundamental por todo esse tempo.
Em médio e longo prazo ainda não consigo
visualizar a não intervenção e existência do Instituto.
Essa jornada da sociedade brasileira ainda é uma longa
caminhada. Neste caminhar o Instituto ainda tem muito
a contribuir. Talvez não seja tão somente aqui no
Maciço do Morro da Cruz, Vila União, Monte Cristo,
porém em outras comunidades e em outras áreas de
grande vulnerabilidade social que estão surgindo aqui
no entorno. O que vemos é que em Florianópolis, nesta
questão de urbanização, os antigos bolsões de
vulnerabilidade estão começando a migrar para outras
regiões. A mudança da pobreza para outras áreas não
resolve. Se um dia Florianópolis conseguir expulsar
toda a pobreza significa que ela migrou para algum
outro lugar e teremos que ir atrás. Essa não é a solução.
Então, enquanto houver desigualdade social,
vulnerabilidade, o Instituto tem razão para existir.
O Instituto tem que ser uma crescente evolução,
por isso não pode parar no tempo, tem que estar se
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autorrecriando, reinventando, evoluindo. E acho que
isto se consegue se mantiverem a sensibilidade de
escutar e enxergar as necessidades daquele jovem,
criança, adolescente, daquela família, daquele sujeito,
daquele morador em situação de rua, usuário de droga.
Esse cuidado que não é tão somente fornecer alimento,
ajuda e um teto. Cuidar é você amar realmente aquele
outro. Reconhecer aquele ser humano como alguém
igual a você. Gosto da ideia de que uma boa política
pública é aquela em que você consegue imaginar o seu
filho como usuário daquele serviço (Luc Ferry). E é isto
que estou tentando fazer dentro deste meu trabalho no
poder Judiciário. Como eu gostaria que minha filha
fosse atendida pelo poder judiciário caso ela
necessitasse? Então, a partir desta visão do segundo
humanismo proposto pelo filósofo Luc Ferry – o
primeiro humanismo foram aqueles ideais do
iluminismo que motivaram a Revolução Francesa, da
igualdade, fraternidade, liberdade, mas que também
justificaram as grandes guerras mundiais, o
colonialismo, a escravidão, se nós conseguirmos
projetar para todas as nossas atividades, inclusive para
o Instituto, de como gostaríamos que os nossos filhos
fossem atendidos, acho que pode ser um parâmetro e
valor para nós perseguirmos, e talvez nos traga a
constante evolução deste serviço.
Gostaria de finalizar minha participação
contando, de um ponto de vista bem pessoal,
explicitando como me sinto quando vejo jovens
incríveis como Lori Willian (autor do texto anterior),
que possuem tamanha admiração por mim. Devo
admitir que isto para mim é uma alegria, que me faz
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uma pessoa ainda mais realizada. Sou pago para
realizar algo que eu gosto demais, que é justamente esta
possibilidade de auxiliar o outro. A escolha da minha
profissão foi neste sentido, trabalhar em algo que
pudesse efetivamente ajudar alguém. Porém, mais do
que exemplo eu gostaria de ser reconhecido como um
parceiro, alguém que tem seus sonhos e dificuldades,
que busca fazer uma contribuição para a sociedade. O
meu grande desejo é que todo mundo pudesse ter as
chances que tive. Sou uma pessoa privilegiada de ter
nascido em uma família, não existe família perfeita, no
entanto me propiciou amor, carinho, atenção,
alimentação, educação, formação. Acho que isto é tão
básico que todo mundo deveria ter este direito, esta
possibilidade de ter o cuidado e o amor que tive, porque
mais que ajudar, tenho sido ajudado pelo Instituto,
representado pelas pessoas que fazem a diferença. Não
basta a gente desejar que sejam criados vários Institutos
aqui em Santa Catarina, é preciso pessoas para
desenvolvê-los da maneira ideal. Nós precisamos desta
união, destas pessoas, que tenham estes sonhos, que
tenham estes ideais, para casos como este do Lori
Willian. O Lori Willian é um rapaz cujos sonhos são de
todos os jovens: o sonho de poder ser respeitado, ser
amado e fazer o que gosta. Vejo que nós temos em Santa
Catarina milhões de Lori Willian que estão a nossa
espera, que precisam da nossa ajuda. Não é um sonho
impossível propiciarmos a eles, respeitando toda a sua
autonomia, dar as condições para eles, por suas
próprias pernas, atingirem os seus objetivos. Não é
nossa obrigação definir o que é melhor para eles. O que
precisamos é dar condições para chegarem aonde
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quiserem. E preciso falar com o Lori porque acho que
ele está sonhando muito baixo. Ele tem potencial para
ser muito mais do que tão somente um juiz, pois é uma
referência para os jovens de que pode ser uma pessoa
que ajuda a transformar vidas. E ele já está fazendo isto.
O Lori Willian, na verdade, tem sido um grande
professor para mim na questão do sair desta visão do
adulto e voltar, novamente, a reviver todas aquelas
fases da adolescência, do jovem e em uma relação ética
tentar, realmente, respeitar o jeito de ser específico
daquela fase. A Loriane é outra garota fantástica, irmã
do Lori Willian. São lições de vida para mim. E eu só
posso agradecer tanto ao Instituto, quanto a todas estas
crianças e adolescentes por me possibilitarem esta
reflexão, tanto pessoal quanto profissional. Posso
garantir que cada dia, semana, mês e ano que passa,
esta convivência tem sido frutífera nesta ideia de
evolução. A evolução da minha pessoa, do meu eu,
como profissional. E o meu desejo é o que eu puder
fazer por eles, farei. E sei que a recíproca é verdadeira,
o que eles puderem farão por mim. Acho que é isto que
eu esteja tentando falar até agora. Como representante
de um órgão público, junto com o Instituto, precisamos
quebrar estas barreiras e realmente trabalhar unido.
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“Esse para mim é um dos grandes pontos das
organizações da sociedade civil – as pessoas.
Elas são envolvidas e se envolvem a todo o
tempo. Muito embora, na maioria das
vezes, exista a relação de emprego,
elas estão ali ligadas em torno de um
objetivo comum que é uma causa, e que
supera qualquer relação trabalhista.
E como a conquista desse objetivo é
gratificante, é recompensadora.
Quando não dá certo, quando um jovem
desistia do projeto, quando um morador de rua
retornava para a rua, era frustrante, chegava a
doer porque eu me sentia fracassada, era como
se a culpa também fosse minha. Mas um
aprendizado também foi aceitar as escolhas
individuais de cada um e saber que todos
têm seu tempo e que por isso as portas
precisam estar abertas. Ainda sobre as
pessoas, existem questões que me intrigam:
por que elas se envolvem? Por que elas
permanecem? O que as motiva?”
Natália Berns Abreu

Redescobrindo mundos através de
organizações da sociedade civil
Natália Berns Abreu
Voluntária do Instituto Pe. Vilson Groh
O meu contato inicial com as organizações da
sociedade civil foi muito curioso, assim como eu sou.
Um dos colegas da universidade, o Luiz Fernando,
vivia apresentando trabalhos sobre o Centro Cultural
Escrava Anastácia (CCEA) e me chamando para o
engajamento. Dizia ele: podes contribuir muito com o
que sabes fazer. Do outro lado eu pensava: o que eu sei
fazer que possa ser significativo dentro de uma
comunidade de pessoas tão sofridas? E não tinha
respostas que me estimulassem a ir em frente. Para mim
aquele desafio era imenso, e eu sentia medo de assumilo. Isso foi em meados de 2005, e neste tempo o
envolvimento com o CCEA era apenas acadêmico – eu
já admirava o trabalho, mas não me sentia parte. Em
2007, após retorno de um intercâmbio, a situação era a
mesma, conhecia o CCEA, mas não pensava, não sentia
e não agia como CCEA. Em 2009, após novo retorno de
outro intercâmbio, decidi ter um envolvimento maior
com a vida daquela comunidade. Decidi conhecer os
problemas sociais de Florianópolis, mesmo que minha
participação na resolução deles fosse ínfima e minha
capacidade de sozinha realizar transformações sociais
quase nula. A cada dia que eu subia o morro, muitas
vezes a pé, descobria um novo mundo, observando o
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cotidiano de todas aquelas pessoas, percebendo as
entrelinhas da vida daquelas famílias. Em outubro de
2009, quando eu já estava há 3 meses atuando
voluntariamente e sem atividades muito definidas,
recebi uma mensagem de texto no celular “precisamos
de uma pessoa para trabalhar no financeiro (do CCEA).
Urgente”. E era urgente mesmo, porque três dias depois
eu já tinha pedido desligamento do estágio que
realizava no TRE-SC e estava no Monte Serrat.
O Centro Cultural Escrava Anastácia, e depois
o Instituto Vilson Groh, foram a grande escola da minha
vida até hoje. Lá eu cresci, me desenvolvi, amadureci.
Adquiri novos princípios e valores, amei ao próximo,
senti a dor do outro. Tive fé e esperança. No início foi
desesperador, porque eu tinha ilusão de que aplicadas
as ferramentas gerenciais de administração todos os
problemas estariam resolvidos, mas quando se lida com
vidas e sonhos – e é isso que o CCEA, o IVG e as demais
organizações da Rede fazem – as decisões não podem
ser baseadas nas teorias unicamente. Algumas pessoas
moram nos projetos, como dizer que não tem dinheiro
para o pão? Como negar o remédio porque o convênio
não paga? Eu revia a minha vida e pensava: é como se
eu chegasse em casa e não tivesse o pão na mesa. Várias
foram as noites de sono perdido, vários foram os choros
de impotência em relação a tudo que eu via e não podia
resolver.
Aos poucos fui acalentando as preocupações,
pensando em novas alternativas e descobrindo novos
caminhos para alcançar os objetivos. Nunca sozinha,
sempre dividindo com o pessoal do CCEA e IVG. Esse
para mim é um dos grandes pontos das organizações
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da sociedade civil – as pessoas. Elas são envolvidas e se
envolvem a todo o tempo. Muito embora, na maioria
das vezes, exista a relação de emprego, elas estão ali
ligadas em torno de um objetivo comum que é uma
causa, e que supera qualquer relação trabalhista. E
como a conquista desse objetivo é gratificante, é
recompensadora. Quando não dá certo, quando um
jovem desistia do projeto, quando um morador de rua
retornava para a rua, era frustrante, chegava a doer
porque eu me sentia fracassada, era como se a culpa
também fosse minha. Mas um aprendizado também foi
aceitar as escolhas individuais de cada um e saber que
todos têm seu tempo e que por isso as portas precisam
estar abertas. Ainda sobre as pessoas, existem questões
que me intrigam: por que elas se envolvem? Por que
elas permanecem? O que as motiva?
No meu caso, todo esse processo de
conhecimento, aprendizado, de alegria e tristeza foi
dividido com muitas pessoas das organizações, mas
pessoas como Pe. Vilson, Ivone e Nadir foram exemplos
de dedicação, de resiliência, de espiritualidade, de
entrega e de amor. E esses exemplos eu vou levar
comigo para onde for. Eu sempre soube que o dia da
interrupção da minha caminhada diária chegaria,
porém quando chegou, não estava preparada. Agora,
que já estou mais tranquila na nova atividade que
desempenho, o meu objetivo é retomar os laços com as
organizações da Rede e voltar a me envolver. De uma
maneira diferente, agora com outro olhar que eu não
tinha nem antes e nem durante a minha passagem pela
Rede IVG. Vai ser diferente, mas o meu compromisso
será o mesmo. Eu tinha a ideia de ser CCEA, ser IVG,
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mesmo fora das organizações, e isso de fato acontece,
porque continuo me posicionando com os mesmos
princípios e valores adquiridos em todo o tempo que lá
estive, e o mais engraçado é que quando me refiro às
organizações eu ainda utilizo o “nós” – nós somos, nós
fazemos, nós acreditamos.
Eu saí do CCEA, entretanto sinto um vínculo
muito maior enquanto Rede do que tinha antes,
enquanto funcionária. Hoje não penso em colaborar
com o CCEA, penso em me envolver com a Rede IVG,
e acho que esse entendimento de coletivo foi
proporcionado com a criação e desenvolvimento do
Instituto. Esse para mim é o papel fundamental do IVG:
promover a integração, já que os jovens passam de uma
organização para outra. Além disso, o IVG
proporcionou um melhor relacionamento entre as
instituições que possuem a mesma finalidade: atender
as pessoas. Então, se existe problema no Centro
Cultural, que também existe na ACAM, o objetivo, no
meu ponto de vista, não é achar onde está o problema,
mas resolvê-lo. As pessoas passaram a se conhecer
melhor e têm acesso a estas mesmas pessoas para
resolver os problemas. Desta forma acho que o IVG
ampliou este fluxo de informação e esta facilidade de
comunicação. Mudou, também, pela coisa do
reconhecimento na cidade, pois o IVG, principalmente,
conseguiu isto: se fazer notar em Florianópolis. Quando
falamos do Centro Cultural nem todas as pessoas
conhecem, mas se falar do IVG ou dos projetos do Pe.
Vilson, não há quem não conheça!

158

“Para perceber o que realmente é e
faz uma organização, não importa a
organização em si – sua estrutura,
seus números, seus recursos. Importam
as pessoas que a integram e se
relacionam com ela e o propósito
que as une. A prestação de contas
passa a ser um convite ao engajamento.
O objetivo de prestar contas não
é apenas deixar alguém satisfeito
porque o seu tempo ou o seu dinheiro
foram bem investidos. Presta-se contas para
envolvê-lo mais, para torná-lo um aliado da
causa. As reuniões, os almoços, as visitas, os
cursos, os eventos tornam-se espaços de
contato entre as pessoas, tornam-se momentos
para renovar vínculos e envolvimento no
trabalho, que só faz
sentido se for coletivo.”
Paula Chies Schommer
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O que importa saber (e sentir) para
confiar no trabalho de uma
organização?
Paula Chies Schommer
Professora de Administração Pública na
UDESC/ESAG
Certo dia, fui questionada sobre o que eu
desejaria saber sobre uma organização para conhecê-la
e apoiá-la. Que tipo de informação eu gostaria de
receber na prestação de contas e por quais meios.
Perguntei-me: o que me faz valorizar e confiar no
trabalho de uma organização? O que me faz falar bem
desse trabalho? O que me faz perceber qual é a essência
de uma organização? O que eu gostaria de saber para
animar-me a participar junto a outras pessoas por certa
causa?
Eu poderia pensar em palavras como
transparência, eficiência e controle, demonstrados por
meio de certificações, certidões e relatórios contendo
informações sobre recursos recebidos e aplicados e
sobre números de doadores, parceiros e usuários de
serviços. Sim, isso talvez me ajudaria a conhecer algo
sobre essa organização. É bom saber que as pessoas que
a integram cuidam bem disso, afastando-a da
desconfiança disseminada em nosso país diante da
corrupção e da ineficiência. Mas não é o fato de uma
organização ter a documentação toda certinha que me
faz admirá-la, não é isso que eu quero realmente saber.
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Eu poderia então pensar em resultados,
impactos, efetividade, demonstrados na forma de
prêmios, informativos, sites e relatórios contendo
indicadores de desempenho, imagens e histórias de
pessoas e de projetos realizados. Algo que indique que
se trata de uma organização profissionalizada,
moderna, preocupada em demonstrar que seu trabalho
contribui para atingir os objetivos a que se propõe. Sim,
isso tudo é relevante, mas ainda falta alguma coisa.
Ainda me sinto distante.
Lembrei então de minha trajetória e das vezes
que estive mais próxima de organizações comunitárias.
Pensando especificamente no Instituto Vilson Groh e no
Centro
Cultural
Escrava
Anastácia,
lembrei
imediatamente das pessoas dessa Rede com as quais me
relacionei. Lembrei das visitas, das conversas, das
festas, dos eventos. Lembrei das ações, emoções e
experiências que me aproximaram de pessoas diversas.
Lembrei da firmeza de propósito e da coerência entre
palavras e ações demonstradas em cada detalhe. Pensei
também no envolvimento de crianças, jovens, mulheres
e pessoas diversas; na participação em conselhos e
movimentos de defesa de direitos; nas parcerias com
órgãos de governo e empresas privadas; no esforço para
profissionalização dos trabalhadores. Lembrei também
das certificações, dos prêmios e dos relatórios, mas esta
não é uma lembrança vívida.
O mais intenso, o que realmente sei sobre o
trabalho da organização é o que está gravado em minha
memória sensorial, é o que vi de perto, senti, toquei,
ouvi e falei. Lembro da sensação provocada pelo desejo
de fazer algo quando recebia um convite, um chamado:
162

O que importa saber (e sentir) para confiar no trabalho de uma organização?

“vai lá no sábado, teremos uma atividade e seria muito
bom você estar presente”, “que tal fazermos um almoço
com toda a turma e as crianças?!”, “vamos fazer isso
juntos?”, “você pode dar uma opinião sobre isso?”,
“como você pode nos ajudar?” O que lembro é do
convite ao envolvimento, ao engajamento, ao tornar-se
parte. Não é um convite para simplesmente fazer uma
doação, e ficar esperando que a organização faça o
trabalho e depois preste contas. É sim um convite para
compartilhar, dialogar, fazer parte.
Isso muda o sentido da chamada accountability,
da prestação de contas, da resposta a expectativas.
Supera-se a separação entre nós e eles – nós que doamos
ou delegamos poder, eles que executam e prestam
contas, buscando provar que são corretos e fizeram o
que nós definimos. Supera-se a ênfase ao resultado pelo
resultado, pois se valoriza também as relações e os
caminhos percorridos para alcançar esses resultados. O
propósito está presente nos fins e nos meios, em cada
palavra, cada ação e cada relação voltada àquele
propósito.
Assim, o sentido da accountability, ou da
prestação de contas, passa a ser algo dinâmico, situado,
em movimento, envolvente. Algo que tem a ver com
presença, engajamento, vínculo, gente, proximidade,
contato entre as pessoas, pertencimento, coerência e
aprendizagem.
Para perceber o que realmente é e faz uma
organização, não importa a organização em si – sua
estrutura, seus números, seus recursos. Importam as
pessoas que a integram e se relacionam com ela e o
propósito que as une. A prestação de contas passa a ser
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um convite ao engajamento. O objetivo de prestar
contas não é apenas deixar alguém satisfeito porque o
seu tempo ou o seu dinheiro foram bem investidos.
Presta-se contas para envolvê-lo mais, para torná-lo um
aliado da causa. As reuniões, os almoços, as visitas, os
cursos, os eventos tornam-se espaços de contato entre
as pessoas, tornam-se momentos para renovar vínculos
e envolvimento no trabalho, que só faz sentido se for
coletivo.
Para
que
uma
organização
promova
accountability, portanto, é importante que ela busque
criar mais e mais oportunidades para que as pessoas
participem, se envolvam, estabeleçam vínculos umas
com as outras e aprendam juntas a realizar o propósito
que as une. Atentas sim aos números, à legalidade, ao
bom uso dos recursos, à transparência. Mas sobretudo
orientadas pelos valores que compartilham e pelo
desejo de aprender e de fazer melhor, sempre refletindo
sobre o sentido do que estão fazendo.
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