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Participar da sessão do Action Learning foi uma
experiência nova, onde “fomos conduzidos a conversar
de fato”. Processos de escuta e fala nos parecem
comum até percebermos que podemos potecializar
essas trocas. Saber se colocar no lugar de escuta em
uma conversa e aprender a perguntar são desafios
importantes. A mediação, nesse sentido, nos coloca
nesse lugar de duvidar se realmente sabemos dialogar
sobre algo, se sabemos enfrentar os conflitos.
“Desde então, tenho refletido melhor sobre o meu
lugar nas conversas e reuniões, principalmente no
ambiente de trabalho”.
Carol Marques

Técnica de projetos do Prêmio Respostas para o Amanhã

01

wial.org.br

CONTEXTO GERAL
Dos 193 países do mundo o Brasil é o décimo com maior índice
de desigualdade social, tendo diferentes causas como:
a dificuldade de acesso ao ensino nos níveis mais elevados,
evasão escolar, desemprego, violência, corrupção e dificuldade
de acesso à cultura e lazer.
O CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária) há 32 anos contribui para a redução
da desigualdade do Brasil por meio da educação.
Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos,
que tem como objetivo o desenvolvimento de projetos, pesquisas
e metodologias voltados à melhoria na qualidade da educação
pública e a incidência no debate público, atuando em parceria
com escolas, espaços educativos de caráter público e iniciativas
destinadas ao enfrentamento das desigualdades, e ainda desenvolve ações que contribuem para o desenvolvimeto integral de
crianças, adolescentes e jovens; formação de profissionais
de educação, ampliação e diversificação do letramento e
fortalecimento da gestão educacional e escolar.
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SOBRE O PROJETO
O projeto foi liderado pela Diretoria de Relacionamentos do WIAL
Brasil, Magali Lopes, e contou com a participação de vários coaches
(relação abaixo), que voluntariamente se disponibilizaram para
rodar as sessões de Action Learning. Inicialmente foram realizados
4 encontros presenciais conforme a estrutura abaixo:

1ª. encontro

2º. encontro

3º. encontro

4º. encontro

Sustentação

O quê

Reunião com
diretoria de
captação de
recursos e
gerencia
técnica de
educação.

Sessão de
Action Learning
com diretoria e
gerencia.

Sessão de Action
Learning com
todos os
colaboradores do
Cenpec –
Problema do
sponsor.

Sessão de Action
Learning com
liderança
(diretoria,
gerência e
coordenação) –
Problema do
grupo.

Consolidação
das ações por
colaboradores
voluntários do
CENPEC.

Objetivo

Apresentação
do método e
seus
benefícios,
avaliar
possíveis
caminhos para
realizar o
trabalho
internamente.

Apresentação do
método e
exercícios de
perguntas e 5
sessões
simultâneas, para
trabalhar os
problemas reais,
importantes e
urgentes.

3 sessões
simultâneas para
discutir o
problema:
Dificuldade de
sustentabilidade
do Cenpec.

Inserir o
acompanhament
o das ações no
dia a dia da
Organização.

Envolvidos

Diretoria de
Captação de
Recursos e
Gerencia de
Tecnologias
Educacionais
em
Construção

55 colaboradores
(todos os níveis).

16 colaboradores
- Liderança nível
de diretoria,
gerencia e
coordenação.

Liderança e
colaboradores
(Ação interna
sem
envolvimento
dos Coaches).

8 colaboradores
Liderança nível
de diretoria,
gerencia e
assessores da
diretoria.
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
1º Encontro

Quebra de paradigma
Havia uma descrença no método, porém após explicação dos
benefícios e de como seria feito. o diretor de captação de recursos
e a gerente de tecnologias educacionais, encontraram no método
uma possibilidade de se discutir problemas importantes com a
liderança da organização.

2º Encontro

Comunicação eficaz, reunião produtiva
Nessa reunião foi discutida a dificuldade interna para captação
de recursos entre todos os níveis da organização. O principal
ganho relatado pelo grupo foi a produtividade que a reunião teve,
onde todos puderam falar e se ouvir. Existia uma queixa latente
que o grupo era muito prolixo e pouco produtivo e, após a sessão de
Action Learning, ficou evidente os ganhos que o método trouxe
para a dinâmica da reunião.
Perguntas como:
“Porquê o Cenpec não tem uma visão mercadológica? ”,
“O que seria uma visão educacional de qualidade? ”,
foram feitas ao longo da sessão, abrindo a possibilidade de maior
compreensão sobre diferentes aspectos, até então não discutidos
pelo grupo.
“O grupo teve rápida compreensão sobre as regras previstas
no método e também comentaram no final, que a estrutura
proposta das etapas da reunião ajudaram muito o grupo a ter
consciência sobre aspectos que poderiam estar tirando a
objetividade e a eficiência nas reuniões, sendo assim, foi consenso
a valorização do método. A metodologia usada na oficina de
Action Learning nos ajudou a identificar o problema, refletir
sobre os resultados e encaminhar para uma solução
sustentável”.
Ana

Secretária
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3º Encontro

Capacitação de mais colaboradores
Esse encontro aconteceu durante a semana de educação interna
dos colaboradores, então, quase todos os colaboradores puderam
participar do encontro, que se iniciou com uma explicação sobre
o método, os elementos do Action Learning e alguns exercícios
sobre perguntas foram praticados antes das sessões iniciarem.
Aprofundamos o problema e foi muito potente, tanto fazer perguntas, quanto a diversidade das pessoas, em suas diferentes
perspectivas foram fundamentais. Fazer perguntas e ouvir mais,
praticar objetividade e dar respostas mais curtas, entender que é
possível ser sincero em assuntos difíceis e sair fortalecido.

4º Encontro

Envolvimento e aderência ao método
Nesse encontro 16 colaboradores participaram e 3 grupos foram
montados. Havia em dois grupo um convidado externo, também
coach de Action Learning, que exerceu o papel de “pizza woman”
foi lhe concedido a possibilidade de perguntar o que quisesse,
pois não estava necessariamente envolvido no contexto.
Todos os grupos atuaram de forma muito participativa,
contribuíram com sugestões, ideias e perguntas. Foram profundos,
sinceros e todos colocaram suas percepções, de maneira geral,
não ouve receio em se colocar durante as sessões. Quando questionados
sobre o que haviam aprendido e que podem aplicar no Cenpec
ou levar para a vida?

Alguns depoimentos:
“Trocas de ideias, compartilhar, sair de sua zona de atuação;
considerando ter um problema, importante admitir a necessidade
de resolução e olhar para ele por outros ângulos e buscar
soluções como grupo”
“Valorizar a qualidade da intervenção do outro, reconhecer a
importância do exercício coletivo e desfrutar que o outro
pensa em pontos que não pensaríamos sozinhos”
“Ouvir profundamente a vivência do outro, sair de suas
referências, observar com as referências do outro e assim,
alcançar uma visão mais alta e macro da situação”
“Praticar mais ações como estas, provocação de como
fazer o exercício mais vezes, sem a necessidade da intervenção da liderança, utilizar a ferramenta de maneira
orgânica para a solução de problemas do dia a dia”
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E quando questionados se haviam sido ajudados, a percepção
foi unânime, de que haviam sido ajudados com a mediação,
através das perguntas assertivas e provocativas, que deram
norte e start para o pensamento criativo do problema e
aprofundamento para as soluções. Ao final do encontro, todos
os grupos se reuniram para finalizar o encontro e foi questionado
como eles estavam saindo da reunião, o sentimento verbalizado por uma participante foi que se sentiu mais alinhada com
os propósitos da organização, outra falas foram: “tocamos em
pontos importantes e verdadeiros”, “riqueza de pessoas de
diferentes áreas para pensar o problema” e “diversidade é
importante – diferentes olhares”, “é possível discutir crise
financeira de forma mais harmoniosa, em 1h30, sem conflitos
e com soluções”.
Quando perguntados sobre o que aprenderam que poderiam
aplicar no CENPEC ou nas vidas, os depoimentos de um dos
grupos foi:
“Essa troca de ideias, compartilhar, não ficar só no seu
quadrado é importante para buscar soluções”;
“A qualidade da intervenção do outro. As vezes a gente acha
que só o que a gente pensa que é legal, mas é importante
fazer esse exercício coletivo, fazer esse exercício e reconhecer
o que o colega pensou”;
“Acho bem rico, pois são pessoas com experiências diversas.
As vezes, ficamos nas próprias referências e partimos daquilo
para as decisões, mas poder refletir em diferentes vivências
e formas é muito rico”;
“As perguntas ajudam a refletir”.
Por fim, uma participante que não estava presente nas outras
sessões afirmou:
“Saio animada, pois essa é uma boa ferramenta, saio animada para utilizar na prática”.
“Mesmo não utilizando a metodologia em sua totalidade,
a dinâmica das reuniões, após as primeiras impressões, já
foram diferentes”.

“Estamos ouvindo mais, com mais objetividade.”
Cícero Feltrin

Diretor de Capitação de Recursos.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Nem sempre tratar de questões de sustentabilidade, para
Organizações não governamentais, é uma tarefa fácil e esse
tema já estava na pauta do CENPEC por algum tempo. A
percepção geral foi que, o método foi muito eficiente para colocar
o problema em movimento e gerar ações importantes para a
organização. Um plano de ação robusto, com quase 30 (trinta)
ações, foi construído pela liderança da última sessão, tratando
especificamente sobre a problemática e a dificuldade de
sustentabilidade do CENPEN.
Ações de estrutura, funcionamento e atuação estão hoje sendo
coordenadas pela liderança da casa, fazendo com o que problema
seja solucionado ou no mínimo amenizado. Ganhos de aprendizado
sobre a importância das perguntas e a relevância de se ter um
“coach”, nas reuniões internas também foi aspecto de destaque
pelo grupo, pois os participantes unanimemente declaram ser
ajudados ao final das sessões.
Uma das participantes declarou que o grupo poderia fazer uma
reflexão de praticar “isso”, se referindo a reunião de Action
Learning, entre outras áreas e mais vezes, sem esperar a direção
para isso, o que também denota um despertar para se ter maior
autonomia e colaboração nas discussões de problemas
internamente. Depoimentos também confirmaram mudança
de comportameto nas reuniões internas, se tratando da
disponibilidade para ouvir e maior objetividade ao falar,
considerando a opinião do outro como importante.
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GALERIA DE FOTOS

3º Encontro

3º Encontro

3º Encontro

3º Encontro

4º Encontro

4º. Encontro

Colaboradores

Sessão de Action Learning

Sessão de Action Learning

Diretor de Captação de recursos e gerente
de tecnologia e coaches voluntárias

Sessão de Action Learning

Coaches, convidadas
e diretor de captação
de recursos
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4º Encontro

4º Encontro

Sessão de Action Learning

Coaches, convidadas e diretor
de captação de recursos

4º Encontro

Encerramento e apresentação dos planos de ação para Diretoria.

4º Encontro

Grupo de líderes do CENPEC,
coaches e convidadas.

3º Encontro

Durante a sessão de Action Learning
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DEPOIMENTOS

“Por mais habilidades profissionais que as pessoas tenham, em
suas respectivas áreas, existe sempre um problema. Em geral os
profissionais não sabem participar de reuniões, não sabem ouvir
e como consequência não sabem o que falar ou responder.
Com isso, desfocam as reuniões e terminam sem resultados
práticos. É o que acontecia no CENPEC antes de iniciarmos
nossa experiência com o Action Learning. Reuniões diárias com
mais de quatro horas de duração, faziam parte da nossa rotina.
Saíamos invariavelmente, com a sensação de tempo perdido,
pois nenhuma decisão havia sido tomada. Foi quando tomamos
contato com a metodologia que impactou tremendamente nossa
maneira de conduzir nossos encontros.
Hoje procuramos fazer reuniões mais objetivas, com mais foco
em resultados e decisões e, aprendemos a ouvir cada um. Ainda
temos muito que melhorar mas temos muito a agradecer ao que
já foi feito”.
Cicero Feltrin

Diretor de Captação de Recursos
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“Meu primeiro contato com a ideia de Action Learning, foi numa
reunião com Helena e Magali, em que nos contaram como a
metodologia poderia nos ajudar a resolver problemas sérios,
importantes e urgentes, em reuniões de uma hora de duração.
Entrei com certa descrença com essa possibilidade, considerando
as dinâmicas da instituição em que atuo e a animação em encontrar
uma possível solução, marcamos a primeira reunião institucional.
Naquele momento, precisávamos alinhar os processos da instituição,
pois havia tido recente mudança no organograma. Escolhemos
algumas pessoas para participar desse primeiro, que tinha um
tema delicado e não havia consenso sobre o foco do problema.
As coaches conseguiram garantir que vários pontos de vista
fossem explicitados, conduzindo para um olhar de complementariedade e não exclusivamente de contradição. Havia certa tensão
no ar, mas muita tranquilidade e, principalmente, uma possibilidade
de atuação coletiva.
A produtividade da reunião foi o principal consenso do grupo.
Num segundo momento, quisemos ampliar a experiência para
toda instituição. Formamos seis grupos de 12 pessoas e em cada
um tivemos a participação de uma coach. O problema era o
mesmo em todos os grupos: processos internos de funcionamento,
não garantiam a produtividade necessária.
Cada grupo viveu uma experiência diferente, pois parte da metodologia
depende das contribuições dos participantes.
Contudo, todos ficaram impressionados com a possibilidade de
tratar de um problema sério, importante e urgente, em tão curto
espaço de tempo, garantindo a escuta de muitos pontos de vista.
Na última reunião em que participei, estávamos em seis pessoas,
que já haviam vivido uma experiência com Action Learning.
Foi impressionante perceber o amadurecimento do grupo, tanto
para a busca de um consenso sobre o problema a ser tratado,
quanto na discussão proporcionado pela questão levantada.
Precisamos de apenas 45 minutos para tratar de questões
bastante profundas e chegar a encaminhamentos que podem ser
bastante efetivos.
Em todas as experiências foi possível notar que as coaches
conduzem a reunião com tranquilidade e firmeza. Certamente,
tiveram uma formação específica para ouvir o dito e o não dito
em cada situação, pois são capazes de sistematizar conclusões e
fazer intervenções pontuais e assertivas, independentemente do
assunto tratado.
Bia Cortese

Gerência de Tecnologias
Educacionais em Construção
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COACHES
PARTICIPANTES
DO PROJETO:
Magali Lopes
Coordenação e Coach

Diretora de relacionamentos do Wial Brasil, é Psicóloga e Especialista em
dinâmicas grupais, com mais de 15 anos de experiência corporativa em RH
de empresas multinacionais, onde implementou processos de desenvolvimento e
gestão em vários países, como Índia, China, Espanha e EUA, além do Brasil.
É coach Membro da ICF (International Coach Federation), facilitadora em
programas de desenvolvimento com foco em transformação do diálogo e
resolução de problemas, cofundadora da Eight∞ Diálogos Transformadores.

Marina Mazi

Coach voluntária em todos os Encontros:
Diretora de educação do Wial Brasil, é mestre em Administração de Empresas,
com pós graduação em Gestão de Negócios e Administração de Recursos
Humanos, formada em Psicologia, tem algumas especializações, entre elas:
formação em grupos operativos e psicodrama pedagógico, certificação como
Senior Action Learnig Coach WIAL Br, certificação ACC e membro do ICF
(International Coach Federation).

Helena Mihoko Miyahara
Coach voluntária em todos os Encontros:

Psicóloga com especialização em Gestão de Recursos Humanos, pós graduada
em Neurociência. Com mais de 30 anos de experiência na área de desenvolvimento
de pessoas, atualmente é presidente da WIAL Brasil.

Debora Gaudêncio
Coach voluntária no 3º. Encontro:

Facilitadora e pesquisadora em CNV - Comunicação Não Violenta. É Certification
Trainer Candidate pelo Center for Non Violent Communication – CNVC. Como
parte de suas pesquisas em Comunicação Não Violenta, fez aprofundamentos na
França, Chile e Canadá. Pedagoga Social, formada com base nos princípios
antroposóficos de Ecologia Social, Mediadora Organizacional, É executive coach
formada pelo Instituto Eco social, membro da ICF (International Coaching
Federation) e facilitadora em programas de desenvolvimento, com foco em
transformação do diálogo e resolução de conflitos e cofundadora da
Eight Diálogos Transformadores.
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Christine Bona De Napoli

Coach voluntária no 3º. Encontro e como voluntária da Sessão no 4º. Encontro:
Analista de Sistemas pelo Mackenzie, com especialização em Adm de Empresas
pela FGV. 32 anos de experiência no mercado financeiro em bancos internacionais. Executiva nas áreas de Operações, Produtos e Negócios, RH,
Comunicação, Governança Corporativa e Planejamento Estratégico.CTTP
pelo Institute of Human Excellence, certificada nas ferramentas Coaching
Game e Punctum pela Points ofYou. Com formação em Dinâmicas Humanas
pela Jeitos de Ser e em Coaching Evolutivo pelo Barrett Value Centre. Atua
como coach, mentora e agente de transformação cultural, buscando sempre
o novo para apoiar pessoas na descoberta e construção do caminho em
direção ao seu propósito. Membro da Eight∞ Diálogos Transformadores.

Karina Colpaert

Coach voluntária no 3º. Encontro:
Psicóloga, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. 15 anos de experiência executiva na área de RH, com foco no desenvolvimento humano e
organizacional em empresas nacionais e multinacionais. Na SCJohnson liderou o projeto de construção da Melhor Empresa para trabalhar, contribuindo
para o posicionamento da Cia entre as 10 melhores do ranking do GPTW.
Após receber um diagnóstico de câncer de mama, aos 37 anos, e ter contato
com os mais profundos sentimentos, quando curada fez uma transição de
carreira e hoje é plenamente realizada exercendo o Coaching de Carreira e
Vida. Cofundadora da Eight∞ Diálogos Transformadores.

Fernanda Abrantes

Coache voluntária da Sessão no 4º. Encontro:
Administradora de empresas, com 25 anos de vida executiva em RH, desenvolvida
em multinacionais de bens de consumo como Ambev, Kimberly-Clark e Mondelez. É
gestora e facilitadora do Impulso Emerge, fundadora da Vivere DHO e Cofundadora da Eight∞ Coaching. É coach de Action Learning, formada como
Facilitadora de Grupos pela Adigo e atua como Coach, Mentora e Consultora
de Desenvolvimento Humano e Organizacional para apoiar pessoas e
organizações em sua jornada evolutiva.
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