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O FIS
O FIS (Formação Integrada para

Sustentabilidade) é uma disciplina

eletiva realizada pelo GVCes (Centro

de Estudos em Sustentabilidade).

Apoiando-se em uma metodologia

inovadora de natureza

transdisciplinar, propõe o desafio de

integrar a razão formal, experiencial e

sensível, pensando a sustentabilidade

de uma forma sistêmica, inclusiva e

responsável.  Levando em conta a

emergência de um sujeito ativo em

sua relação consigo mesmo e com o

mundo exterior, a aplicação prática

dos conhecimentos adquiridos prevê

a entrega pelos alunos, ao fim do

processo, do produto de um desafio

que envolva uma situação real e

complexa.  

 

Nesse semestre, somos 21 alunos e

alunas da FGV, e temos como desafio

a produção de uma websérie que
apresente a história e o papel das
ONGs socioambientalistas para o
desenvolvimento sustentável no
Brasil.  



O Kick Off foi um  evento aberto ao
público para o lançamento do nosso
desafio. A partir de dinâmicas,
sensibilizações e discussões,
tínhamos o objetivo de captar
percepções das convidadas e
convidados sobre as ONGs
sociambientalistas, de modo a gerar
insights para a construção da
websérie que entregaremos no final
do semestre. Foi também o momento
de revelação do nome e  da
identidade do FIS 20: João de Barro,
pássaro brasileiro que constrói a sua
própria casa a partir de elementos da
natureza. Nosso logo retoma a
construção coletiva que ocorreu ao
longo da dinâmica e que se manteve
em pé, mesmo com estruturas
abaladas pelas peças faltantes. Para
nós, as ONGs são como essa
estrutura, em constante construção
coletiva e de forma conectada à
natureza.
Este documento apresenta um
compilado dos principais
aprendizados e reflexões que foram
despertadas em nós a partir das
conversas do Kick Off.

O KICK OFF



O QUE ABSORVEMOS DO KICK OFF

Enfoque do tema

Será essencial

mostrarmos ao público

que o que diz respeito

ao meio ambiente diz

respeito também a

cada um que nos

assistirá, independente

de suas posições

ideológicas. Apesar da

questão ter um forte

aspecto político, será

importante haver um

cuidado para não

vincular a pauta

ambientalista a uma

questão partidária.

Definição do 

público alvo

Devemos refletir e

decidir o principal

público que queremos

atingir. Para cada grupo

da sociedade, um tipo

de  imagem e

construção de narrativa

diferente sensibilizará,

tornando importante ter

claro em quer

desejamos focar.



Diversidade de perfil e atuação das

ONGs socioambientalistas

As ONGs possuem uma grande

capilaridade, tanto quanto às

possíveis temáticas de trabalho,

como em relação às diferentes

abordagens e métodos de

atuação, podendo ter um perfil

mais de denúncia, de produção

de conhecimento ou de ação.

Que valor as ONGs agregam à

sociedade? Contextualização  das

ONGs na História do Brasil

Será importante ressaltar

os grandes marcos da sua

atuação, e mostrar, por

exemplo, como estaria o

meio ambiente hoje no

Brasil se as ONGs nunca

tivessem existido, criando

simulações do que seria

esse 'buraco' institucional. 



A imagem que a

sociedade criou sobre

as ONGs

socioambientais

Apesar dos diversos feitos

relevantes das ONGs, ainda

há uma falta de

credibilidade perante elas

por muitos setores da

sociedade, que desconfiam

do trabalho das

organizações, sem buscar

informação. Como abordar

os preconceitos e

generalizações de forma a

não reforçá-los, mas sim

desconstruí-los?



"Eu fico me perguntando de onde
vem tanta raiva sobre as

organizações socioambientais...
qual é a essência e a raiz disso?

Como desmontar a narrativa que a
sociedade já criou na cabeça?"



O  contexto

político e a

ideia de crise

Os momentos difíceis podem servir como

propulsores de reinvenções fundamentais para

o aprimoramento dos modelos de atuação das

organizações, apesar do estigma que a palavra

“crise” traz. Em tempos de "criminalização" das

ONGS e explosão de ameaças a elas, simbólicas

e até mesmo físicas, se proteger, fortalecer e

repensar estratégias será fundamental.



A cultura de doação brasileira e a falta

de apoio às organizações 

Por mais que muitos brasileiros compreendam e

apoiem o trabalho das ONGs, isso não se

estende tão fortemente ao apoio financeiro. A

postura geral da população parece, então, ser

muito mais de constante crítica, a todos os lados,  

do que de ação.

“se sensibilizar as pessoas já é difícil, 

mobilizá-las é ainda mais”



As pessoas são a engrenagem fundamental para

que a roda das ONGs gire, por isso é tão

importante haver um processo de humanização
dos ONGueiros, no sentido de construção de

solidariedade, empatia e aproximação com o

público e a população em geral. 

E as pessoas por trás das ONGs?

 

"Parece que às

vezes a gente

esquece que são

pessoas normais,

gente como a

gente..."



Apesar de muitas das ações dessas

organizações serem focadas em temas

ou grupos específicos, elas deveriam ser

de ímpeto coletivo, afinal, a questão

socioambiental diz respeito a todos.

O principal  a ser dito é que a
sociedade precisa se ver nas ONGs,
entender que é hora de se organizar

para atuar - ou pelo menos apoiar
quem está fazendo isso.

 A comunicação, e a forma como será

feita nesse contexto, é essencial para

que o recado seja dado e incorporado,

incentivando as pessoas a buscar a

causa que mais as chamam e propondo

maneiras para elas se engajarem.

Se os impactos afetam  a todos, a

causa deveria ser de todos

“Qual o maior

problema? É as

pessoas olharem

pro problema como

se não fosse delas.”



Arthur Santos
Beatriz Moraes
Beatriz Ramos 
Bruna Menezes
Caio de Sandre
Cauê de Branco 
Emmanuel Kolling
Fernando Leal
Gabrielly Sadovski
Helena Allegro 
Isabel Jeha   
João Rodrigues 
Leonardo Prado 
Manuela Forbes 
Maria Eduarda Frisoni
Maria Eduarda Martinez
Marina Klink
Maycon da Silva 
Paula dos Reis 
Thiago Rosan
Vanessa Zogbi

 
 

O FIS 20 é..

Apoio

Assista ao vídeo do Kick Off  

no nosso Instagram! :)
@fis_joaodebarro


