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CONTEXTUALIZAÇÃO

Este relatório tem como objetivo sintetizar o nosso aprendizado do Kick Off feito no dia 4 de setembro de 

2019 na Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV) pela 

19º edição da matéria eletiva Formação Integrada a Sustentabilidade (FIS). 

A matéria do FIS é composta por dois projetos, um projeto de si mesmo e um projeto referência. O 

projeto pessoal está relacionado ao desenvolvimento emocional e físico individual de cada aluno. Já o projeto 

referência é um desafio que é dado para o grupo e, nessa edição, foi desenvolver uma exposição artística que 

aborda a urgência às adaptações das mudanças climáticas. Os professores da eletiva trabalham com uma forma 

de ensino baseada na "teoria U", que consiste em um intenso processo de aprendizagem na fase inicial até 

chegar num momento em que não cabe mais informação (a curva do U) para, então, iniciar o processo de 

subida, quando o projeto vai criando. O Kick Off foi essencial para essa fase inicial, onde obteve-se o máximo de 

dados para o desenvolvimento do projeto. 

 



O Kick Off é um momento de iniciação de um projeto, o seu ponto de partida. Nele os 19 integrantes do 

FIS19 foram apresentados, assim como o logo e nome do grupo houve o compartilhamento de conhecimentos 

dos nossos convidados para termos um melhor entendimento sobre os efeitos das mudanças climáticas na 

sociedade. Para que isso fosse possível, foram convidados agentes que se relacionem de alguma forma com a 

temática, como pequenos e grandes produtores, pessoas que trabalham com adaptações às mudanças 

climáticas, curadores de arte, acadêmicos entre outros. Embora os convites tenham sido feitos, o público que 

mais se relaciona com o tema, os agricultores, não puderam estar presente no evento por questões de logística, 

tempo e custos. Apesar disso, o grupo se compromete em estar constantemente dialogando com esses agentes 

para que não haja vieses ou falta de participação desses para o projeto referência.  



MANIFESTO

FIS 19

Logo e nome criados pelo grupo, com contribuição 
especial de Luana Tondin e Beatriz Buendia.

Adaptar-se. Às novas condições climáticas cada 

vez mais rigorosas. Aos verões sufocantes. À 

ausência de chuva. A novos eventos sem padrões 

que atingem todo agricultor, dificultando a 

chegada dos alimentos à mesa dos brasileiros. 

É preciso mudar. Entender as novas condições. 

Sentir novamente os sinais que a natureza nos 

dá. Nos reconectarmos. Perceber que estamos 

todos interligados, com os outros e com o meio 

em que vivemos. Raízes e galhos.

E por meio da arte, sensibilizar a transformação 

do olhar. Provocar outros sentidos e significados 

dentro de cada um, despertando a urgência de 

reinventar o modo como produzimos nossa fonte 

de vida.



Um grupo composto por 19 

alunas e alunos da graduação da 

FGV, nos cursos de Administração 

de Empresas, Administração 

Pública e Direito. Assim, mesmo 

com a existência de diversos 

perfis e especificidades 

individuais, por meio da 

consonância de ideias e de 

energia nos tornamos o 

adaptar-te.

adaptar-te

Fotos de Fernanda Carreira



CONSTRUINDO 
O KICK OFF



Para a realização do Kick-Off o grupo se organizou em quatro galhos: Ambiente e Coffee, 

Comunicação, Dinâmica e Apresentação do Desafio, e com base nessa divisão, separamos as 

atividades a serem desempenhadas. Para a execução da dinâmica definimos, por mesa, um 

facilitador, para conduzir a dinâmica do World Café, e um relator, para registrar o conteúdo. Uma 

integrante foi escolhida para conduzir o evento todo facilitando as diferentes atividades.

Ao longo do nosso preparo para o Kick-Off nos reunimos presencialmente dois domingos 

e no próprio dia do evento, após o almoço. Os meios de comunicação digitais facilitaram o 

processo de construção do evento, mas não extinguiram os desafios da comunicação e 

alinhamento interno do grupo.  



O KICK OFF



ACHO QUE ESSA PODE SER A 
CAPA

COFFEE & INTERVENÇÃO 
ARTÍSTICA

O evento ofereceu um lanche para os/as convidados/as construído de forma 

comunitária pelos membros/as do grupo. Tomou-se o cuidado com a origem e o 

sentido que o alimento oferecia, de modo a zelar por produtos mais naturais, de 

pequenos produtores e até preparados pelos próprios membros/as do grupo. 

Outro ponto de destaque foi a criação de um coffee distópico no meio do 

lanche. O intuito disso foi produzir uma intervenção artística que provocasse uma 

reflexão nos/as convidados/as à respeito do tema mudanças climáticas. Assim, 

levando eles e elas a pensarem sobre os efeitos dessas mudanças dentro do ambiente 

familiar, na mesa de casa. 



“Os preços globais de cereais poderão 
aumentar até 29% até 2050 - IPCC.”   
[Torradinhas de cascas de pães]

“Desculpem a safra não foi suficiente.” 
[Garrafa térmica sem café]

“Maçã geneticamente modificada 
(ano: 2072).”  [Maçã fincada em 
uma  cenoura]
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FASES DO KICK OFF 



SEMENTE

O fio condutor do kick off foi as fases de vida de uma árvore. As 

atividades desenvolvidas se dividiram em três etapas: semente, tronco 

e folhas. Assim como na natureza cada fase tem suas características e 

relevâncias, no desenvolvimento do evento não foi diferente. 

A etapa inicial do evento é responsável por definir o clima do 

ambiente e preparar as ideias que serão semeadas. Assim, logo que 

os/as convidados/as entraram no lugar tiveram que responder uma 

pergunta: “Qual é a primeira palavra que vem a sua mente sobre os 

temas de Agricultura, Arte e Mudanças Climáticas?”. Após escreverem 

em um papel, eles e elas foram convidados a plantar essa ideia em um 

monte de terra. Com isso ocorreu um processo de auto reflexão.

 



Foto de Luisa Dalla Costa



TRONCO
Após a atividade de sensibilização, realizamos um World Café com o 

objetivo de explorar os principais temas abordados em nosso desafio e buscar, a 

partir de múltiplos olhares, captar as conexões entre as discussões realizadas.

As mesas foram divididas em três temas: mudanças climáticas, agricultura 

e arte. Elas foram compostas de forma aleatória nas duas rodadas realizadas. Na 

primeira rodada, foram trabalhadas questões que tratavam desde macro 

problemas até questões ligadas às experiências individuais dos convidados. Já na 

segunda, além das perguntas temáticas foram adicionadas perguntas 

transversais, que uniam mais de um tema chave e buscaram utilizar as 

experiências anteriores para dar início aos novos debates.

Ao longo da dinâmica, os participantes foram convidados a expressarem o 

que estavam sentindo e conversando nas mesas em folhas de papel kraft, as 

quais juntas simbolizaram o tronco da árvore no momento final do Kick Off.

A partir das questões exploradas, os principais insights que 

potencialmente nos ajudarão no Projeto Referência são:



Expressão artística dos/as convidados/as



Os principais pontos que surgiram nas mesas temáticas discutiram as maleficências dos padrões comportamentais 

humanos, como o da cultura do consumo e dos modelos de desenvolvimento, sendo apontados como um dos 

principais vetores das mudanças dos ciclos naturais. Como também, as mesas exploraram os impactos gerados 

pelas mudanças climáticas, o qual foi o momentos em que ficou mais evidente a inconformidade e as preocupações 

coletivas em relação a esse fenômeno. Já o tema que gerou maior angústia foi sobre como agir perante a esse 

cenário e o que tem sido feito a respeito, principalmente tratando da esfera individual, em que as pessoas disseram 

se sentir impotentes e não saberem o que fazer, como também na esfera macro, no qual trouxeram para a 

discussão que os governos nunca priorizaram a agenda ambiental e que o cenário político atual tem caminhado 

para o sentido oposto.

Tema I: Mudanças Climáticas

Perguntas Centrais:
● O que você entende por mudanças climáticas?
● O que você faz em relação as mudanças climáticas?
● Como você enxerga as mobilizações do governo brasileiro (municipal, estadual e
● federal) sobre a temática nos últimos anos?

“há a naturalização de colapsos diários” - Autor/a 
desconhecido - KickOff FIS 19



Tema II: Agricultura

 As mesas com a temática trataram sobre a relação do sujeito com a alimentação e  agricultura no cotidiano da 

contemporaneidade. Em muitas das falas percebe-se a presença de palavra “origem” e seus sinônimos para 

descrever como somos dependentes das produções da terra. Além disso, sobre diversas óticas foi pautada a 

acessibilidade e dinâmica do uso da agricultura e alimentação por grupos sociais distintos. Se há maior 

disseminação da cultura vegetariana e vegana para classes de média e alta renda, ainda discutimos a necessidade 

de políticas públicas que acabem com a miséria, seja urbana, tal como do campo em diversas regiões do Brasil. 

Nossas narrativas, e estrutura social, nos afetam diretamente com nossa relação daquilo que vem da Terra.

“Alimentação é um ato político de empoderamento”                                   
Bela Gil

Perguntas Centrais:
● Como a agricultura se faz presente no seu dia a dia?
● Qual é a sua relação com o alimento?
● Você se interesse em saber a origem do que você comeu?
● Você já pensou sobre os impactos do que você consome?

 



Perguntas Centrais:
● Que tipo de arte dialoga melhor com você e te sensibiliza?
● O que faria você desviar o seu caminho para ir numa exposição de 

arte?

Tema III: Arte
 “O mistério da arte é importante” - Autor/a desconhecido - 

KickOff FIS 19

 A relação entre sujeito e arte é sempre uma relação única. A expressão e as sensações do corpo diante de uma obra 

leva consigo bagagem, repertório, vivências e histórias. É com base nisso que a mesa de Arte discutiu as relações 

artísticas no mundo contemporâneo e as motivações que ainda nos fazem ocupar espaços culturais e artísticos. 

Aqui, supera-se uma relação de contemplação passivo, e constroem-se relações ativas para explorar o abstrato. 

Nesse contexto, exploramos o poder das diversas manifestações artísticas e sua riqueza em expressar o que há de 

mais puro no ser humano, e assim, conectar sua humanidade n’outro.



FOLHAS

Como fechamento do nosso encontro, os/as convidados/as 

receberam folhas para que escrevessem o que havia ficado após 

terem participado do Kick Off. Depois que o registro foi feito, pedimos 

que colassem as tais folhas nas copas das árvores, co-criando, assim, 

o nosso logo. 

O fechamento do evento amarrou as narrativas construídas no 

momentos semente e tronco. Uma vez que o indivíduo chegou com 

visões sobre os assuntos em questão, depois entrou em contato com 

outras opiniões e por fim, floresceu seus entendimentos sobre os três 

macro temas.  



INSIGHTS 
CONJUNTOS



Insights gerais
Cocriar. Inspirar. Adaptar.

Após o ciclo de perguntas temáticas, todos os convidados e convidadas trocaram de mesas e puderam compartilhar 

suas experiências, percepções, angústias e manifestações artísticas com perguntas transversais às temáticas já 

apresentadas. Neste momento, o grupo procurou construir um espaço seguro para fomentar o lado criativo e o 

espírito investigativo daqueles/as que ali estavam. Isso é posto, uma vez que entendemos que cada participante do 

evento surge como criador/a de nosso produto final: Uma exposição de arte relatando as adaptações necessárias da 

agricultura nacional diante as mudanças climáticas. Neste momento, apreciamos desenhos, poemas, citações, 

roteiros de peça, músicas e idealização de quadros e espaços que remetiam os/as presentes ao desafio final do 

Grupo FIS 19.

Das artes visuais às performances, fomos desafiados a criar algo sensível ao cotidiano urbano, ao contexto

político, às vulnerabilidade de comunidades ligadas à agricultura, e, não menos importante: a nós. 

Enquanto sujeitos. Enquanto coletivo.



Insights gerais
Cocriar. Inspirar. Adaptar.

1. O que você entende por adaptação?

2. Como você sente, na sua vida, a relação entre 

agricultura com as mudança climáticas?

3. Se vocês tivessem que produzir uma expressão 

artística sobre o que conversamos hoje, como ela 

seria? Vocês têm algum exemplo?

4. Como vocês podem contribuir para transformar os 

dilemas e problemas levantados aqui hoje?



FECHAMENTO



Fechamento

Com o fim do KickOff, a turma do FIS19 tem passado por uma série de reflexões, enquanto 

indivíduos, e coletivo, a fim de processar as informações compartilhadas antes e durante a 

execução do evento. Com isso, entende-se necessário essa sistematização como primeiro passo 

da metodologia de documentação e conhecimento que será insumo central na construção da 

entrega do Projeto Referência, e de no De Si mesmo. 

Na primeira quinzena de Outubro, o grupo fará uma viagem de uma semana para imergir 

ainda mais nas temáticas exploradas construindo assim um embasamento sólido para a produção 

e curadoria da exposição, levando em conta narrativas e os diversos atores envolvidos no 

processo de adaptação da agricultura brasileira diante às mudanças climáticas à nível global. 



MEMBROS/AS DO GRUPO:

Ana Livia Paes
André Casmerides 
Beatriz Portella 
Beatriz Buendia 
Eduardo Junqueira 
Eduardo Bonamico
Everton Cruz
Fernanda Markiewicz
Gabriel dos Santos 
Isabella Caruso 

 

EQUIPE DO FIS: 

Fernanda Carreira
Gabriela Alem 
Mário Monzoni
Maya Shimabukuro 
Ricardo Barreto

Juliana Morissawa
Laura Furtado
Leticia Gomes 
Luana Tondin 
Luisa Costa 
Marcelo Milko 
Maria Lucia Peixoto 
Renan Yoneo 
Sandro Júnio
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