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Visão Geral
Data: 25, 26 e 27 de novembro de 2019 e 09 e 10 de março 2020
Local: Salvador/BA
Facilitadores: Tatiana Espíndola e Steffen Munzner

Objetivo:


Formar técnicos da Prefeitura Municipal de Salvador/SECIS e
parceiros, no âmbito da ProAdapta, na facilitação/moderação
para atuação em eventos de forma participativa.

Temas abordados:
•
•
•
•
•

•
•

Participação e gestão participativa.
O facilitador: competências, habilidades, comportamentos, crenças
e áreas de conhecimento.
Introdução do Thinking Environment ® como forma de ser
Habilidades: escutar atenta e ativamente (4 níveis de escuta) e a
arte de perguntar.
Ferramentas de facilitação em processos participativos:
coleta
e
estruturação de
ideias,
visualização,
apresentação e facilitação gráfica.
Ferramentas de planejamento de um evento participativo.
Preparação e prática da arte de facilitar.
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Programação:
4.1

Parte 1 - 25 e 27 de novembro de 2019

Segunda-feira

Quarta-feira

Abertura

Ferramenta: Visualização

Organização do curso

Preparação de Evento Participativo

Processo Participativos

Aplicação dos aprendizados do curso

Facilitador(a)

Avaliação e encerramento

Habilidade de Escutar
Comitê do dia: Vitor, Karina, Larissa, Comitê do dia: Maris, Vitor, Jaci, Daniela
Martha

Funções do comitê do dia: Dar apoio logístico, realizar atividades de
integração, realizar, vitalizadores, facilitar a avaliação do dia.

4.2

Parte 2 - 09 e 10 de março 2020

Segunda-feira
Abertura
Preparação das oficinas
Almoço
Oficina 1
Feedback da Oficina 2

Acordos de Convivência
➢ Tolerância
➢ Pontualidade
➢ Evitar conversas paralelas
➢ Comprometimento
➢ Escuta
➢ Presença
➢ Auto responsabilidade

Terça-feira
Oficina 2
Feedback da Oficina 1
Almoço
Oficina 3
Feedback da Oficina 4, Avaliação e
encerramento
do curso
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Quais temas temos interesse em conhecer ou aprofundar o
conhecimento neste curso?

✓

Como obter controle para não aumentar o tom de voz? Para não
perder a paciência?

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Como manter a calma e não entrar em conflito?

✓
✓
✓
✓

Como engajar e criar consenso?

✓
✓

Quais as melhores práticas de executar trabalho em equipe?

Quais habilidades preciso para manter a calma e atenção ativa?
Como passar empatia e obter um bom resultado?
Como conseguir atenção/ silêncio do público?
Como resolver desgaste e estresses durante uma facilitação?
Como mediar conflitos?
Como dirimir conflitos apresentados?
Como dominar possíveis conflitos com os participantes?
Como mediar com imparcialidade?
Como ser imparcial?
Como controlar opiniões divergentes?
Como moderar de forma a acalmar emoções exaltadas?
O que fazer para direcionar/ conduzir as discussões?
Como direcionar uma conversa para não sair do foco?
Como manter ou trazer o foco numa discussão?
Como encerrar discussões para se manter no cronograma?
O que fazer para ter objetividade durante uma mediação?
Como parar uma conversa que não é produtiva de forma amável?
Como reunir diferentes opiniões e chegar em um consenso?
Como mobilizar e engajar diferentes atores pra construção
colaborativa?
Como dominar atenção e participação
Como incentivar as pessoas a se expressar?
O que desenvolver para facilitar eventos ouvindo e construindo
conceitos juntos?
Quais ferramentas necessárias para uma melhore articulação e
conjunção dos processos participativos?
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Processos Participativos
O que entendemos por processos participativos?
•

Tomada de decisão (-) risco

•

Construção coletiva

•

Colaboração

•

Diversidade opiniões/ Divergências
o
o

Demanda mais tempo
Compartilhamento ideias

•

o Grupo/ coletivo... conjunto
o Pessoas
Processo busca ser democrático

•

Objetivo comum

•

Busca consenso/ consentimento

Qual a finalidade dos processos participativos?
•

Tomada de decisão

•

Levantamento de ideias e possibilidades

•

Planejamento

•

Desenvolvimento de equipes

•

Formativos

Quais os tipos de eventos participativos?
•

Oficinas

•

Reuniões

•

Conferências
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Participação
Indivíduo

Grupo

Instituição

Sociedade

Aprimora a forma
de se conduzir

Consolidação

Cria
legitimidade
das decisões

Pertencimento

Amadureciment
o pessoal

Cria conexão

Facilita
o
comprometimento

Engajamento p/
contribuir com
melhorias na
cidade

Aprimora
conteúd
o

Fortalecimento

Reconhecimento,
visibilidade
e
aproximação

Aproximação
de
diferentes grupos

Chegar a um
consenso a partir
de
realidades
diferentes

Fortalecimento
institucional a
Políticas mais
partir
da inclusivas
participação
de
multi-atores

Exercer o direito
de contribuir na
construção de uma
política pública

Sinergia e criação
de objetivo em
comum

Novas visões e
ideias para
políticas públicas

Aprendizagem
sobre um novo
conceito

Passo
a ser
multiplicador e
difusor do
conhecimento

Aprimora
capacidade de
tratar ideias
diferentes

Se sentir ouvido e
poder contribuir
com a construção
de política pública
Se sentir
representado/
sentimento
pertencimento
Ampliação de
contatos e da
capacidade de
ouvir

de
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O
facilitador/facilitadora
participativos

de

processos

Habilidades e Competências:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controle e gestão
Pacificar
Perguntar
Integrar
Ouvir
Interagir
Ser claro(a)
Filtrar
Incentivar

•
•
•

Animar

•
•
•
•
•

Administrar conflitos

Sintetizar
Identificar
a
linguagem
adequada p/ o grupo
Observar
Respeitar
Organizar o tempo
Conectar
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Áreas de interesse:

•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitação
Pedagogia
Psicologia
Administração
Sociologia
Antropologia
Linguagem
Oratória

Comportamento:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paciente
Simpático
Empático
Estimulador
Comunicativo
Imparcial
Cativante
Apaziguador
Tolerante
Guia
Diplomático
Consegue despertar ideias
Consegue conectar pessoas
Consegue conduzir a um consenso
Consegue facilitar o diálogo
Consegue ampliar o campo de visão
Consegue motivar as pessoas
Acredita que o grupo vai atingir o objetivo
Acredita nas contribuições do grupo
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Habilidade de escutar

10

Habilidade de perguntar

✓
✓

Para extrair o conteúdo

✓
✓
✓

Para alinhar o será feito de fato! (O que? Como? Qual?)

✓
✓

Para engajar as pessoas

✓
✓
✓

Para verificar se um conteúdo está claro (Pergunta Fechada)

Para convidar as pessoas a compartilhar as suas ideias (Como?
Quais?)
Mediar discussão (Pergunta reflexiva)
Para introduzir o assunto/ para esclarecer/ não ter dúvida (O que?
Por quê?
Para atrair a atenção da pessoa/ grupo (Pergunta Reflexiva,
Pergunta Fechada)
Ajustar expectativas (Por quê? Qual?)
Aquilo que se quer discutir (Qual?)
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Ferramenta: Coleta e estruturação de ideias

Passo 1

✓

Tempestade de ideias

✓

Ordenação de ideias

✓

Avaliação de ideias

✓

Conclusão

Passo 2

Passo 3

Passo 4
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Planejamento de Evento Participativo
Temas

Proposito

Princípio

Participantes

Lidar com
conflitos

Os conflitos,
enquanto
elemento
inerente à
natureza
humana,
podem gerar
entraves, mas
também
podem levar a
soluções
inovadoras
para a
obtenção de
resultados

- Buscas mais

- 15 participantes - Cadeiras com
rodinha
- 2 Facilitadores
- Equipamentos

Proporcionar
conforto
individual e
coletivo
levando a
uma melhor
produtividade

- Participação
- Abertura

Escolhas dos
princípios de
convivênci a
no espaço
de trabalho
compartil
hado

soluções ativas

- Agir com

Estrutura

Práticas
- Abertura

- Alinhamento
conceitual

imparcialidad
e

audiovisual

- Vivências

- Maleta de

práticas

- Respeitar a

moderação

diversidade

- Painéis móveis

- Estimular

de visualização

ideias
inovadoras

- Ambiente
reservado e
criativo

- Sala
- Mesas

à escuta

- Criatividade
- Objetividade

1 pessoa de
cada ambiente
da atual
SECIS (17
pessoas)

pequenas
moduláveis
- Valentina:
Moderadora
-Vitor: Tour
prédio
- Angela, Mari,
Poly: Suporte

- Abertura
- Expectativas
- Objetivos da
oficina

- Vídeo
Gentileza

- Levantamento
dos medos

- Discussão
- Conclusão
- ”É ação”
Mobilizaçã o
para e
condução
de audiência
pública

Aprender
como conduzir
uma audiência
pública

- Democracia
- Amplo

- Academia
- Setores

contraditóri
o

públicos e
privado

compatível com
o nº de
participantes

- Escuta ativa
- Inclusão e

- Representantes

- Apresentação/

representativi
d ade dos
diversos
atores

- Linguage
m
acessível

da Sociedade
Civil

- Agênci
as
fomento

- Definir espaço

Explanação: Adri

- Logística: Jaci
- Facilitação:
Dani

- Mobilização/
Comunicação:
Tai

atividade
- Breve
explanaçã
o

- Definir papéis
para pessoas
representarem

- Trabalho em
grupos

- Perguntas:
“Que princípios
devemos
adotas?”;
“Como
mobilizar para
audiências
públicas?”;
“Como conduzir
audiências?”
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Avaliação

14

15

16
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Pontos fortes

•
•
•
•
•

Os moderadores, conteúdo, material;
Como fizemos com pessoas conhecidas, me senti confortável em me expor;
Instrutores comprometido e dispostos;
Todos os temas foram abordados de maneira muito clara, leve e objetiva;
Amei o curso, o conteúdo e a metodologia utilizada. Acho que
aprendi muito e agora me sinto muito mais segura quando
exerço o papel de facilitadora.

Pontos fracos

•
•
•
•
•

A inevitável interrupção que houve. O atraso dos alunos na chegada;
Nenhum;
Uma parte da turma não concluiu por motivo de agenda;
O intervalo entre os módulos ficou muito longo;
Não sei, talvez a distância de tempo entre os dois módulos? Mas sei que
não tinha outra opção de data...

Sugestões

•
•
•
•
•
•

Mais tempo para o curso, inserindo mais temática de apresentações;

•

Só uma ideia: usar a pausa do almoço para fortalecer a união da turma. Se
cada participante traz uma comida para compartilhar, a turma poderia
almoçar junto :) fizemos algo parecido durante o café.

Vocês foram excelentes, não tenho sugestão de melhora;
Acredito que os "temas e resultados esperados" indicados no módulo 1;
Gerenciamento de conflitos – aprender a controlar as diferentes posições;
Gerenciamento de tempo – administrar o tempo em diferentes atividades;
Poderiam ter sido mais abordados (apresentadas técnicas para lidar com
isso) ou pelo menos complementados com base nas apresentações dos
grupos;

18
Depoimentos

•
•

Maravilhoso. Imperdível;

•

O curso, como um todo, foi genial! Fiquei muito grata de ter participado e
ter aprendido tanto com os instrutores!

•

Parabéns Tatiana e Steffen!! Fiquem orgulhos@s do trabalho!

Agradeço imensamente por vocês terem compartilhado de forma tão
competente seus conhecimentos conosco, parabéns e sucesso!!!!
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Registro Fotográfico
13.1 Registro Fotográfico - Parte 1
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13.2 Registro Fotográfico - Parte 2
Dia 09/03/2020

Preparação oficinas participantes
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Oficina 1: Conflitos
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Dia 09/03/2020

Workshop 2: Ambiência

26
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Workshop 3: Audiência
Pública

Foto Grupo (10/03/2020)
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