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“Pergunte-se o que faz você se sentir vivo. Pois o que o mundo precisa é
de pessoas que se sentem vivas.” Howard Thurman

Na filosofia do Yoga, Artha é nosso impulso para a evolução psíquica - um dos quatro
impulsos evolutivos que ficam no primeiro cakra (centro de energia) na base da coluna.
Com esse impulso, desenvolvemos mente e conhecimento para tornar a nossa vida e o
mundo mais prósperos. Artha é, também, o trampolim para Dharma (impulsos de busca
por nossos propósitos de vida individuais e coletivos),
Artha - Formação para Liderança e Cultura Sustentável é uma jornada intensiva na qual
vamos: conhecer e reconhecer nosso propósito de vida, nossos potenciais e talentos
(liderança); transformá-los em produtos e serviços que contribuam para a transformação
dos ambientes e contextos nos quais estamos inseridos (cultura); tornar esses contextos
cada vez mais saudáveis para todos (sustentável).
Artha é o arco de clareza sobre nossa força e nossa contribuição para o mundo, que
pode impulsionar para mais longe a flecha de nosso propósito de vida.

50h de encontros coletivos presenciais * 10h de encontros coletivos virtuais
15h de sessões de coaching individual * 5h de supervisão individual

PARA

QUEM?

A formação é pensada para quem busca trilhar um caminho de autoria, autonomia,
liderança de si mesmo e consciência de sua responsabilidade para com o mundo.
Alinhados com seu propósito e sendo inspiração para o outro.
Acreditamos que a multiplicidade de saberes amplia a potência dos encontros e do
organismo coletivo que se forma a cada turma.
Compreendemos que a diversidade sócio-cultural passa por uma diversidade de
gênero, classe e raça. Conscientes dos desafios para que isso aconteça na realidade
social do Brasil, destinamos 50% das vagas a não brancos, incluindo possibilidade de
bolsas.

PARA

QUE?

As transformações individuais e sociais que precisam acontecer hoje começam com uma
clareza do nosso propósito de vida e de como podemos operacionalizá-lo no mundo.
A formação cria espaço para os participantes investigarem seu propósito e criarem
caminhos práticos para sua expressão.

Até agora foram 12 turmas: 09 em São Paulo, 02 na Bahia e 01 nos EUA, que desenvolveram
caminhos como: coaching, consultoria, atendimento terapêutico, facilitação de grupos e processos,
empreendedorismo social e liderança de equipes e projetos.

Propósito: criar espaço para que cada pessoa encontre sua forma de expressar seu
máximo potencial e de contribuir para a expressão do máximo potencial de outras
pessoas, grupos e organizações.
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MÓDULOS

COLETIVOS

05 módulos coletivos de 10h cada.
Práticas entre participantes e com clientes experimentais.
Trabalho final de conclusão, sistematizando todo o conteúdo aprendido e
os caminhos práticos que se deseja oferecer ao mundo, ao sair da formação.

Propósito

MÓDULO

SEMENTE

•O que nos move? Qual é o centro gerador de nossa
felicidade? O que torna significativo um processo de
desenvolvimento? Como nos apropriar e apreciar nossa
própria jornada evolutiva? Como desenvolver resiliência
diante dos obstáculos? Como gerar autonomia,
motivação e colaboração nos grupos? Como ativar a
força da sincronicidade e do fluxo para materializar
quem somos e o que queremos realizar no mundo?

No centro de todas essas perguntas, mora o Propósito.
Vamos aprender o que é (e o que não é) propósito,
como eles nos afeta e como facilitar o seu clareamento,
para que os indivíduos e grupos com quem trabalhamos
se tornem potentes e autossustentáveis.

visão
MÓDULO

ÁRVORE

Como sei que estou realizando meu propósito?
Quais são minhas metas? Onde quero chegar na
minha vida? Quem quero ser? Que mundo quero
gerar? O que quero materializar? Como ser autor e
protagonista da minha vida? Como sustentar o que
vejo e acredito, diante de tantas forças contrárias?
Como treinar minha mente para manter o foco no
que quero realizar? Como apoiar outras pessoas a
terem clareza e foco para materializar seus sonhos?

Para investigar essas perguntas, vamos
compreender o que é Visão, e como ela se
diferencia de outros tipos de imagem, como a
imaginação e a fantasia. Vamos entender como
acessar e sustentar as visões que nossos propósitos
nos trazem e a facilitar para que outros indivíduos
e grupos façam o mesmo.

caminho
MÓDULO

TRONCO

Como caminhar do propósito para a visão? Qual o passo a passo para facilitar processos
de transformação? Que perguntas a vida têm me pedido para investigar? A quem eu
sirvo, e como? Qual a metodologia e a caixa de ferramentas que eu tenho para conduzir
meus trabalhos? Que produtos e serviços eu quero ofertar ao mundo?

Ao mergulhar nessas perguntas, vamos definir nossos Caminhos únicos de
transformação. Vamos refinar as perguntas que queremos ajudar outras pessoas e
grupos a investigar e, a partir disso, começar a desenhar os produtos e serviços que
queremos entregar ao mundo.

sustentação
MÓDULO

COMPOSTAGEM

De que lugar interno eu faço o que faço? Como manter
clareza, confiança e foco diante do imprevisto e do
desconhecido? Como facilitar processos de transformação
mesmo quando eles desafiam nosso saber e nossa
autoestima? O que devo fazer para cultivar e consolidar um
estado de centramento interior? Como me desidentificar
dos padrões de pensamento, emoção e ação que limitam
minha expressão no mundo? Quem somos e o que fazemos
quando operamos a partir de nosso melhor? Como criar um
campo que leve indivíduos e grupos a acessar o seu melhor?

A investigação dessas perguntas ampliará nossa capacidade
de Sustentação dos processos e transformação. Vamos
compreender o que é “ponto basal de consciência” e como
desenvolvê-lo para alcançar a prontidão necessária para
facilitar qualquer processo.

coletânea

MÓDULO

FLOR

Quem sou eu agora? Qual o meu propósito de
vida? Onde quero chegar com ele? Como vou
expressá-lo no mundo? O que colhi ao longo
dessa jornada? Como honrar a mim e a meus
companheiros de jornada? Quais os meus
próximos passos?

Terminaremos compartilhando e celebrando o
que colhemos ao longo da nossa jornada
formativa. A resposta a essas perguntas gerará
as Coletâneas Pessoais, que sistematiza o que
cada participante aprendeu sobre si e os
produtos e serviços que deseja realizar no
mundo.

ETAPA

INDIVIDUAL

Durante 10 sessões individuais de 1h30 cada, com intervalos médios de 15 dias, cada
participante irá investigar, inicialmente, qual é e qual o nível de alinhamento com seu
propósito de vida. Essa etapa termina com a escrita dos cinco elementos do Planejamento
Estratégico Pessoal: propósito de vida, valores, objetivos estratégicos, visão interna e visão
externa. Após essa etapa, o participante escolherá o que gostaria de aprofundar, dentro
dos temas trabalhados pelo facilitador: Propósito de Vida, Liderança, Desenvolvimento
Pessoal e Relacionamentos. As sessões individuais compõem uma etapa essencial para
que o participante sinta em si o processo de transofrmação pessoal e para que, a partir da
clareza de seu propósito de vida, possa desenvolver seus caminhos práticos de expressão
no mundo.

SUPERVISÃO

Durante a formação, os participantes serão
estimulados a facilitar ao menos dois processos de
transformação em caráter social.
Para apoiar os participantes nesse processo, a
formação prevê 5 sessões individuais de
supervisão de 1h cada e, caso se deseje mais
supervisões individuais e específicas dos casos
(além das trocas durante os encontros coletivos),
elas poderão ser marcadas à parte, a um valor
mais acessível.
Além disso, serão organizados, de acordo com a
demanda, encontros gratuitos de trocas de caso.

COLETÂNEA

&

REDE

TRABALHO FINAL
A formação termina com cada participante
montando uma coletânea pessoal, que sistematiza
sua metodologia, as perguntas essenciais que
norteiam seu trabalho e os caminhos práticos
(produtos, serviços, projetos) para investigar essas
perguntas. Essa coletânea será lapidada em grupo,
com a supervisão do facilitador.

REDE DE FACILITADORES
Os participantes passam a fazer parte de uma Rede
de Facilitadores de diferentes cidades do Brasil e
do mundo, que se apoiam divulgando seus
trabalhos e aprofundando assuntos pertinentes ao
propósito coletivo da Rede.

INVESTIMENTO

Valor total: R$ 8.500
(Pagamento em até 24 parcelas)
Inclusos:
* 5 módulos coletivos presenciais
de 10h cada (total de 50h)
* 05 encontros coletivos virtuais,
de 2h cada (total de 10h)
* 10 encontros individuais de 1h30
* 5 supervisões de 1h cada.

A forma de pagamento será
negociada com cada participante,
podendo ser realizada por meio de
depósito ou cheque.
Se você quiser participar, mas a
dimensão financeira for uma
limitação, converse conosco.

COMO

PARTICIPAR

Para participar de uma TURMA ABERTA ou solicitar um FORMAÇÃO IN-COMPANY, escreva
para falecom@gustavoprudente.com.br ou por Whats App para +55 12 99798-2447 (Caroline).

Para as turmas abertas, havendo um mínimo de interessados, uma conversa virtual será organizada,
para dúvidas, esclarecimentos e conexão do grupo. As datas dos módulos e encontros virtuais serão
definidas quando um mínimo de pagantes confirmar sua participação.

As datas das sessões individuais são definidas entre o facilitador e cada participante. As sessões de
supervisão são marcadas durante a formação, em acordo com a demanda.

COORDENAÇÃO
Gustavo Prudente é facilitador e coordenador da
Artha. Para realizar seu propósito de contribuir para o
desenvolvimento de líderes e culturas sustentáveis.
apoia líderes e organizações em diferentes cidades
do Brasil e do mundo.

Formado em Jornalismo pela ECA/USP, atuou em
diferentes mídias, como a Folha de S. Paulo. Deixou a
carreira para atuar no Terceiro Setor, até se tornar
empreendedor. Hoje, pesquisa, escreve, facilita
processos de aprendizagem e atua como Coach de
Lideranças e Consultor Organizacional pela Sustenta
Mundo – Culturas & Relações Sustentáveis, da qual é
sócio-fundador. É mestrando em Sustentabilidade
Cultural pela Goucher College (EUA).
.

FACILITAÇÃO
Ricardo Arroio ou Azul, como é conhecido desde de
pequeno, atua como coach, consultor e facilitador
de processos de desenvolvimento humano e
organizacional. Sócio fundador da Sustenta Mundo Culturas e Relações Sustentáveis, facilitador e
cogestor da ONG Inglesa WYSE International,
consultor e facilitador - Humans Can Fly - Jornadas
de Transformação e Diálogos Empáticos Diversidade em Movimento.
Liderança e Culturas são grandes temas de
investigação. Pesquisa em sua vida o paradigma da
carreira e o paradigma do propósito de vida. Como
expressar seus potenciais em um mundo em
transição?
Segue sedento por mais investigação.

GESTÃO

DA

REDE

Carol Hornos, mulher latino-americana, mãe, atua
como coach, consultora, facilitadora de processos
participativos e colaborativos, formada em
administração de empresas, empreendedora social
Co-fundadora do Movimento BrincaCidade.

Tem se dedicado a investigar a plena expressão de
cada ser em sua individualidade e singularidade,
na convivência comunitária e relações
interpessoais.

Compreende a Cidade como território educativo e
acredita que a educação é também uma
responsabilidade coletiva.

REALIZAÇÃO

Sustenta Mundo – Culturas & Relações
Sustentáveis é uma empresa de transformação
cultural. Seu propósito é contribuir para a
construção de culturas sustentáveis, em
organizações privadas, públicas, da sociedade
civil e comunidades.

http://gustavoprudente.com.br/sustentamundo/

