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O Centro de Massinga encoraja os outros a copiar, 
reproduzir, traduzir ou adaptar quaisquer elementos desta 
série de manuais, para irem ao encontro das necessidades 
locais, contanto que os elementos reproduzidos sejam 
distribuídos gratuitamente ou ao seu custo de produção e 
não com fins lucrativos. O Centro de Massinga solicita 
exemplares de quaisquer materiais nos quais tenha sido 
utilizado algum conteúdo proveniente desta série.

Qualquer organização ou pessoa que quiser copiar, 
reproduzir, traduzir ou adaptar quaisquer elementos dos 
manuais (ou todos eles) para fins comerciais, tem que 
obter primeiro a permissão por escrito do CFS-Massinga.

O CFS-Massinga envidou todo esforço para encontrar os 
detentores dos direitos autorais do material previamente 
editado que aparece nestes manuais. Caso algum deles 
tenha sido omitido inadvertidamente, o Centro de 
Massinga terá muito prazer em tomar sem demora as 
devidas providências.

Com a sua ajuda, esta série poderá ser melhorado. Queira 
remeter quaisquer comentários, críticas ou sugestões para 
o seguinte endereço:

Centro de Formação em Saúde de Massinga
Avenida das FPLM, C.P. 7
Massinga, Província de Inhambane, Moçambique
e-mail: cfcontinuamass@teledata.mz  ou,
thrp.program@usask.ca
Telefone: +258-293-71024
Visite o nosso site de Internet: www.thrp.usask.ca/

Nota dos tradutores

A maior parte desta obra foi redigida originalmente em 
inglês e posteriormente traduzida para português. Para 
propósitos de eficiência, foram empregues substantivos e 
pronomes na sua forma masculina para indicar as pessoas 
genericamente, ou para abranger os dois géneros (ou seja, 
“um trabalhador de saúde” podia referir-se tanto a um 
homem como a uma mulher; “os trabalhadores de saúde” 
ou “eles” podiam abranger uma mistura de homens e 
mulheres). Contudo, promovemos vigorosamente a 
igualdade de género, e lamentamos que esta forma de 
simplificação, por mais necessária que seja num trabalho 
desta envergadura, corre o risco de excluir implicitamente 
as pessoas de sexo feminino. Todo comentário a este 
respeito é bem-vindo.
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Apresentação
A facilitação – porquê?

Os trabalhadores de saúde recebem experiências 
de ensino/aprendizagem durante a sua formação 
antes da admissão, para prepararem-se para as 
suas carreiras, e a seguir mantêm-se motivados 
e actualizados pela sua própria iniciativa e 
através da formação contínua (conforme a 
disponibilidade). O ensino e aprendizagem 
que sejam agradáveis e estimulantes, 
produzem trabalhadores de saúde 
que rendem bem nas suas funções 
e tratam o público com respeito e 
destreza. Por outro lado, o ensino e 
aprendizagem que sejam didácticos 
(de simples transmissão de infor-
mação) e críticos (negativamente), 
resultarão em trabalhadores de 
saúde que tratem os seus pacientes 
da mesma maneira. Isto suscita 
preocupação no sistema de 
cuidados de saúde.

Nesta série de manuais, apresen-
tamos um raciocínio para o engajamento 
dos adultos na aprendizagem activa e 
integrada que produz novas percepções 
e reforça a motivação. O resultado 
pretendido é um desempenho de alta 
qualidade e carinhoso como trabalhado-
res de saúde. A abordagem educacional 
é propositadamente “indutiva”. Isto 
significa que o processo de aprendizagem 
é propulsionado por oportunidades para a expe-
riência e a descoberta, que sejam depois ligadas 
à teoria. A verdadeira aprendizagem acontece 
pela alternação entre a prática e a teoria (isto é, 
pelo práxis).

Esta série apresenta uma pedagogia que liga 
a formação baseada nas competências com a 
formação baseada no carácter. O resultado é a 
aprendizagem integrada, na qual a cabeça, o 
coração e as mãos ficam todos eles afectados.

i Quando uma pessoa estiver deveras a 
aprender, ela ou ele obtém mais que apenas 
a nova percepção. A experiência abrange 
a aplicação de conhecimentos e habilida-

des em práticas compassivas.

“Com base nas competências” 
significa para nós a combinação 
de conhecimentos e habilidades a 
fim de executar bem determinadas 
tarefas.

“Com base no carácter” significa 
para nós as qualidades do co-
ração que são manifestadas na 
forma de cuidado, compromisso, 

respeito, amor e coragem para 
pensar e agir de outra forma.

A arte de “facilitação” estimula os 
formandos a “sentirem” assim como a 
“saberem” e a “fazerem”. Ela motiva os 
formandos a assumirem a responsabili-
dade pela sua própria aprendizagem e a 
ficarem entusiasmados pelo processo.

O foco de ensino-aprendizagem está tanto no 
processo como no conteúdo, sendo o papel do 
facilitador o de orientar o grupo rumo a um 
destino específico que pode eventualmente con-
sistir em novos conhecimentos, uma habilidade 
melhorada e uma atitude mais desejável.

i Desenho e conceito tirado de Hunter, Bailey e Taylor, Handling groups in action: The use of distinctions in 
facilitation, pág. 13, com a permissão da editora.
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O propósito desta série é de preparar os 
professores de saúde para tornar-se melhores 
facilitadores da aprendizagem. Ela promove 
uma abordagem à facilitação de “formação 
de formadores”, sendo caracterizada pela 
aprendizagem indutiva, baseada na experiência 
e na descoberta, sensível ao género, activa e in-
tegrada. Depois que os participantes desta série 
tenham sido preparados como bons facilitadores, 
os seus grupos alvo pretendidos serão outros 
professores, trabalhadores de saúde, estudantes e 
comunidades. O cenário para a formação destes 
grupos podia ser o da formação contínua, do 
ensino antes da admissão no serviço, de sessões 
de parceria com a comunidade, ou qualquer 
outro cenário formal ou informal no qual as 
pessoas pretendam realizar algo em conjunto.

Os professores têm tendência de ensinar da 
mesma forma que foram ensinados. É provável 
que as pessoas a serem ensinadas, empreguem 
as abordagens que foram empregues com elas. O 
seu trabalho com os estudantes, e efectivamente 
com o público, será modelado na base daquilo 
que você – o facilitador – fizer. Se você tratar os 
participantes como pessoas adultas, detentoras 
de experiência e percepções perspicazes valio-
sas, aumenta as probabilidades deles fazerem 
a mesma coisa com os outros. Regra geral, as 
pessoas aprendem melhor pela prática. Se você 
disser simplesmente aos participantes que algo 
é importante, sem engajar as suas mentes e 
corações para compreenderem o porquê, então 
eles imitarão essa forma tradicional e autoritária 
para com os seus estudantes e pacientes.

A facilitação da aprendizagem activa e integrada 
leva a uma maior satisfação por parte tanto dos 
alunos como dos professores. Os estudantes que 
estiverem mais activamente envolvidos estão 
mais interessados, e os professores tornam-se 
mais motivados à medida que vêem o envolvi-
mento e proveito tirado pelos estudantes.

No Manual 1, examinamos o conceito de 
aprendizagem e como estimular a mesma nos 
formandos adultos. Examinamos as caracte-
rísticas e capacidades de aprendizagem dos 
adultos que nos ajudam a perceber porque é que 
uma aprendizagem baseada na experiência é 
preferível a uma abordagem de “transmissão de 
conhecimento”. A primeira não só aumenta a 
aprendizagem, como igualmente estimula uma 
transformação a nível pessoal relativamente à 
forma como o trabalhador de saúde é encarado, 
a qual por sua vez pode levar a um comporta-
mento mais empático.

No Manual 2, focalizamos os elementos 
fundamentais da facilitação de grupos. 
Primeiro examinamos a natureza e função 
dos pequenos grupos para a aprendizagem, e 
os factores que contribuem para os processos 
de aprendizagem em grupo, ou dificultam os 
mesmos. A seguir, examinamos o conceito de 
facilitação, identificando os estilos diversos de 
facilitação e as qualidades e habilidades dum 
facilitador eficaz de grupos.

CFS - Massinga
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No Manual 3, passamos da teoria da facilita-
ção para a sua prática para a aprendizagem activa 
e integrada. Os participantes experimentarão um 
número crescente de Actividades de Aprendiza-
gem, na sua qualidade tanto de formandos como 
de facilitadores. Eles examinarão como é que 
recursos educativos projectados “por encomenda” 
podem estimular o entendimento e uma apren-
dizagem mais profunda. Em pequenos grupos, 
eles projectarão e facilitarão um workshop que 
os obrigue a elaborar recursos e a implementar 
sessões de aprendizagem activa e integrada.

A série de três manuais representa a perspectiva 
a nível filosófico e metodológico, duma parceria 
sem igual entre Moçambique e o Canadá. O 
THRP (Training for Health Renewal Program) 
trata-se duma iniciativa da cooperação canadiana 
com o Ministério da Saúde, parceria essa que 
montou o Centro de Formação em Saúde de Mas-
singa como parte da rede nacional de formação 
em saúde.

Recomendamos fortemente que os leitores 
recorram a estes manuais de sobre a Facilitação, 
em combinação com as demais publicações do 
CFS-Massinga para a formação em saúde: mó-
dulos sobre a Promoção da Saúde Comunitária, 
Realizando Participação Comunitária, Igualda-
de de Género e Saúde e Pesquisa Participativa 
com Acção; uma colectânea de “Leituras Re-
flectivas” que consistem em breves documentos 
sobre os conceitos fundamentais destes temas; 
e um conjunto de actividades participativas de 
ensino-aprendizagem.
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ii O livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire foi editado pela primeira vez em 1968. Desde essa altura, 
o livro foi largamente utilizado e traduzido em pelo menos dezoito línguas, que incluem inglês, alemão, 
italiano, espanhol, coreano e francês.

Metodologia do CFS-Massinga

O Centro de Formação em Saúde de Massinga 
na Província de Inhambane (CFS-Massinga) é 
um dos mais recentes centros de formação de 
Moçambique. Ele foi inaugurado em 2001 com 
a chegada de cinco professores recém-formados 
na Universidade de Saskatchewan no Canadá, 
no curso intitulado “Ensino, Aprendizagem 
e Pesquisa Participativos”. A metodologia do 
CFS-Massinga elaborou-se ao longo dos anos 
seguintes como parte integrante do Training for 
Health Renewal Program (THRP) – um projecto 
de parceria que envolveu o Ministério da Saúde 
(MISAU), a Direcção Provincial da Saúde de 
Inhambane (DPSI), e a Univer-
sidade de Saskatchewan (U de 
S) – financiado pela Agência 
Canadiana de Desenvolvimento 
Internacional (CIDA/ACDI).

A metodologia de formação 
do CFS-Massinga focaliza o 
melhoramento do desempenho 
dos trabalhadores de saúde em 
Saúde Comunitária, através de 
uma abordagem de potenciali-
zação, sensível ao género. A mesma deve boa 
parte da sua filosofia a Paulo Freire, o activista 
e universitário brasileiro que, na base do seu 
trabalho pioneiro com grupos camponeses, 
gerou os movimentos de educação popular e de 
Pesquisa Participativa com Acção que enfati-
zaram a aprendizagem activa para a mudança 
pessoal e a nível da sociedade. A abordagem de 
Freire, publicada originalmente em Pedagogia 
do Oprimido,ii influenciou fortemente a forma de 

pensar dos membros da equipa moçambicano-
canadiana envolvida na concepção do Centro de 
Massinga e da sua metodologia.
“Pasantia” é o nome atribuído a um tipo ímpar 
de formação que aplica a filosofia de Freire e 
combina a aprendizagem de habilidades de aná-
lise crítica, de comunicação e com os pequenos 
grupos, as habilidades práticas e o crescimento 
espiritual. Ele evoluiu ao longo de vários anos na 
América Central, no Canadá e em Moçambique, 
estimulando os participantes a engajarem-se 
activamente com as comunidades.

Quatro componentes fundamentais caracterizam 
a Metodologia do CFS-Massinga. Ela promove o 
seguinte:

1. A Participação Comunitária, que abordaA Participação Comunitária, que aborda 
assuntos prioritários de saúde e trabalha 
rumo ao Desenvolvimento Centrado no 
Humano.

2. Um ensino e aprendizagem que sãoUm ensino e aprendizagem que são 
indutivos, baseados na descoberta e 

CFS - M

SISTEMA 
NACIONAL DE 
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participativos.
3. A investigação crítica para o desempe-A investigação crítica para o desempe-

nho pessoal, a pesquisa e a avaliação, 
que: desenvolve a auto-consciência; 
conscientiza; focaliza questões prioritá-
rias; reconhece conhecimentos locais; e 
aborda as relações de poder.

4. A integração da igualdade de géneroA integração da igualdade de género 
e o controlo do HIV/SIDA em toda a 
formação e trabalho comunitário.

Para a sustentabilidade e para garantir o maior 
impacto possível destes elementos, o CFS-Mas-
singa trabalha para influenciar os currículos e as 
políticas na área de saúde, reforçar a capacidade 
nas instituições estatais e não governamentais, e 
colaborar com outros sectores.

Numa reunião nacional do Ministério da Saúde 
sobre a formação, realizada em Outubro de 
2006, foi feito um apelo para que todas as 
instituições de formação em Moçambique 
adoptassem o programa de Participação 
Comunitária do Centro de Massinga, de forma 
a reforçar a Saúde Comunitária. Em resposta, o 
CFS-Massinga assumiu o papel de elaboração 
de materiais didácticos para orientar o ensino 
para a formação baseada na comunidade. A 
presente série de manuais, junto com as outras 
publicações do CFS-Massinga, constitui o seu 
resultado.

CFS - M

SISTEMA 
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• Você pretende que os seus estudantes es-
tejam mais activamente envolvidos na sua 
própria aprendizagem?

• Você próprio pretende entender melhor as 
abordagens de aprendizagem activa?

• Você pretende possuir as habilidades e fer-
ramentas para projectar aulas e workshops 
agradáveis e eficazes?

• Você pretende contribuir para a melhoria 
do desempenho no serviço dos trabalhado-
res de saúde?

Uma tendência frequente e universal dos traba-
lhadores de saúde aos quais se pede para ensi-
nar, é o uso da abordagem de dar-se palestras. 
O pressuposto ligado a isto, é que os estudantes 
constituam recipientes vazios que o professor 
tem que encher. Se bem que este método é útil 
para a apresentação de factos, e para que tais 
factos sejam aprendidos de cor para um teste ou 
o diagnóstico duma doença posteriormente, ele 
não estimula um pensamento ou sentimentos 
mais profundos que levem ao tipo de práticas 
carinhosas (e éticas) que é desesperadamente 
necessário. Para os professores que tenham 
empregue no passado esta pedagogia de 
transmissão de conhecimento, aprender como 
facilitar a aprendizagem significa a aquisição 
dum novo conjunto de atitudes e ideias acerca do 
ensino/aprendizagem.

As palestras por si só não promovem qualidades 
baseadas no carácter. Tais qualidades são desen-
volvidas através de experiências participativas 
que integrem a aprendizagem nos corações 

dos estudantes e não só nas suas mentes. A 
facilitação duma aprendizagem activa e inte-
grada aproveita de propósito as experiências e 
capacidades dos próprios estudantes, de forma 
a reforçar a auto-confiança, as habilidades es-
pecíficas e as interacções respeitosas para com 
os outros. O Centro de Massinga faz uso do 
termo “Desenvolvimento Centrado no Humano” 
para descrever a meta da sua abordagem ao 
ensino/aprendizagem.

O uso dos manuais

Em função de quem são os seus participantes 
na formação e de quanto tempo está disponível, 
você pode eventualmente resolver implementar 
a série completa, ou um manual individual, ou 
talvez apenas determinadas sessões, optando por 
aquelas que melhor se adequam às suas necessi-
dades. Ou você pode eventualmente decidir uti-
lizar o módulo como um recurso para elaborar 
as suas próprias sessões para um mini-curso ou 
workshop específico.

O que importa, é que você envolva os seus par-
ticipantes tanto quanto possível na sua própria 
aprendizagem, tanto na sala de aulas como na 
comunidade. Cumpre-se com este princípio 
nas outras publicações do CFS-Massinga, que 
contêm igualmente muitas actividades interac-
tivas de aprendizagem. Um aspecto chave da 
metodologia do CFS-Massinga, é a inclusão dos 
membros da comunidade como co-facilitadores 
no processo de ensino/aprendizagem, e portanto, 
esta abordagem deve ser empregue sempre que 

seja possível.

Em que aspecto estes manuais são 
úteis para mim?
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Objectivo
O objectivo da presente série de manuais é 
de proporcionar um processo desenvolvente 
para ajudar os professores a efectuar-se a 
viragem rumo a uma pedagogia mais activa 
e integrada. O objectivo é de aumentar o 
número de instituições de ensino e professo-
res no país que fazem uso da aprendizagem 
activa no ensino antes da admissão e perma-
nente (no serviço). O objectivo é igualmente 
de desenvolver trabalhadores de saúde mais 
empáticos, que proporcionam um serviço de 
alta qualidade e que tratam as pessoas com 
respeito.

Grupo alvo
Estes manuais foram projectados para 
professores de saúde e outros que estejam a 
ser formados como facilitadores e que, por 
sua vez, formarão outros. Esta abordagem 
de formação de formadores (FdF) pode 
ser empregue em cenários tanto formais 
como informais, e aos níveis tanto antes da 
admissão como já no serviço.
 
O tamanho da turma não deve ser superior a 
30 participantes, devendo todos os esforços 
ser feitos no sentido de ter um número igual 
de homens e mulheres, de forma a garantir 
uma experiência ideal de aprendizagem e 
equidade de género.

Competência Principal que deverá ser 
aprendida e executada

Ao concluir os três manuais desta série, o 
participante estará em condições de fazer o 
seguinte:

Facilitar sessões de aprendizagem para 
professores de saúde, trabalhadores de 
saúde, estudantes e activistas de Saúde 

Comunitária, que encorajem os participan-
tes a gerarem percepções perspicazes que 
levem à mudança rumo à prática sanitária 

melhorada.

Resultados de Aprendizagem
Há três Resultados de Aprendizagem, um 
para cada manual. Ao concluir-se a série 
(três manuais), o participante está em condi-
ções de:

1. �asear a planificação das sessões de�asear a planificação das sessões de 
ensino/aprendizagem na forma como os 
adultos aprendem. (Manual 1)

2. Reconhecer o papel crítico que a facilita-Reconhecer o papel crítico que a facilita-
ção desempenha na aprendizagem grupal 
e no encorajamento de acções grupais. 
(Manual 2)

3. Demonstrar uma capacidade de projectarDemonstrar uma capacidade de projectar 
e facilitar sessões educacionais que 
estimulam a aprendizagem activa e 
integrada. (Manual 3)

Os participantes realizam os Resultados de 
Aprendizagem através do cumprimento de 
Objectivos de Aprendizagem que focalizam 
pontos fundamentais (teoria) e processos de 
aprendizagem (prática).

Metodologia de ensino/aprendizagem
Estes manuais promovem uma abordagem 
indutiva à aprendizagem, na qual os 
participantes aprendem a teoria e adquirem 
competências através da experiência e da 

Informações imprescindíveis para 
os facilitadores
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descoberta, com uso duma combinação de 
Actividades de Aprendizagem tanto na sala 
de aulas como baseadas na comunidade. É 
incentivado aos participantes a reflectirem 
permanentemente sobre o que estão a ver, a 
fazer, a sentir e a aprender. O processo itera-
tivo de teoria, prática e reflexão, é conhecido 
por “práxis”.

Recursos
Cada manual contém planos de aula, 
Actividades de Aprendizagem, Slides, 
Leituras Reflectivas, Textos de Apoio aos 
Participantes e Recursos para o Facilitador 
– sendo estes todos os recursos em forma 
escrita e audiovisuais de que os facilitadores 
precisam para realizar a formação. Vários 
recursos serão dados aos participantes 
durante o processo de aprendizagem. Até ao 
fim da série (módulo), todos os participantes 
devem possuir um pacote completo para o 
seu uso próprio na formação dos outros.

Para além destes manuais, o módulo inclui 
igualmente dois discos informáticos – um 
deles é um DVD intitulado Momentos de 
Aprendizagem, que inclui entrevistas com 
colegas do CFS-Massinga que têm uma 
vasta experiência em trabalho de saúde 
baseado na comunidade. O outro disco, um 
CD, contém o módulo na sua globalidade, 
incluindo slides de PowerPoint, Textos de 
Apoio aos Participantes e Recursos para o 
Facilitador em formato electrónico.
Note-se que quando se indica um Texto de 
Apoio aos Participantes para uma sessão, é 
necessário tirar fotocópias com antecedên-
cia, para que cada participante receba uma 

cópia. Note-se igualmente que os Slides 
estão disponíveis em formato PowerPoint no 
CD, para uso com um computador portátil 
e projector. Contudo, exemplares em papel 
estão igualmente disponíveis nos manuais, 
para que você possa produzir transparências 
ou copiá-los para o quadro ou papel de bloco 
gigante, caso não estejam disponíveis os 
meios electrónicos.

Alguns recursos podem ser empregues em 
mais de uma sessão e em mais de um manu-
al. Contudo, eles encontrar-se-ão na secção 
apropriada do primeiro manual no qual são 
utilizados.

Avaliação
O objectivo dos manuais, é que os partici-
pantes realizem os Resultados de Aprendi-
zagem, pondo em prática deste modo as suas 
novas competências de maneiras que sejam 
eficazes. A avaliação deve ser feita tanto pelo 
facilitador como pelos próprios participantes.

Há duas abordagens à avaliação da 
aprendizagem dos seus participantes. Uma 
é a avaliação formativa (a qual é realizada 
durante a formação), dentro de determinadas 
actividades e através de análises das 
experiências de ensino/aprendizagem que os 
participantes farão ao longo do módulo. A 
outra é uma avaliação no fim de um deter-
minado manual, em relação ao Resultado de 
Aprendizagem desse manual. Será realizado 
um pré-teste, que será essencialmente repeti-
do no fim do módulo em forma de pós-teste.

Uma avaliação global realiza-se no fim do 
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Manual 3, sendo esta a altura na qual os 
participantes demonstram a sua capacidade 
de executar a Competência Principal da 
série. A sua tarefa será de facilitar sessões 
de aprendizagem que encorajem os partici-
pantes a gerarem percepções perspicazes que 
levem à mudança rumo à prática sanitária 
melhorada.

Condições
O que é necessário, é um desejo por parte 
dos participantes, tanto do professor como 
dos estudantes, de terem abertura, flexibili-
dade e disposição para lidar com o conteúdo 
e materiais do curso – e uns com os outros 
– de forma diferente e com maior eficácia do 
que antes.

Cada sessão exige materiais didácticos 
básicos, que incluem um quadro preto ou 
branco, giz ou marcadores, papel de bloco 
gigante, adesivo para colar à parede e papel 
para rascunho. Caso estivessem acessíveis, 
um computador portátil e projector seriam 
muito úteis. Os planos de aula indicam sem-
pre se são necessários quaisquer materiais 
adicionais.

Dicas para a aprendizagem
• Utilize os “Pontos fundamentais”, 

“Processos de aprendizagem” e materiais 
dentro de cada manual, para fazer com 
que os seus próprios planos de aula 
correspondam ao tempo disponível e às 
capacidades dos formandos.

• Faça uma nova disposição do cenário 
da sala de aulas, de forma a estimular o 
debate e a interacção.

• Recorra sempre a situações que sejam 
autênticas e que os participantes poderão 
encarar como oportunidades para o 
envolvimento pessoal.

• Faça uso de exercícios participativos, 
como elementos energizadores, activi-
dades para provocar interacção entre os 
participantes, constituir grupos, e con-
cluir sessões. Alguns serão praticados no 
Manual 3 e outros constam da colectânea 
de Actividades Participativas do Centro 
de Massinga.

• Note-se que há “códigos” localizados 
dentro dos planos de aula e das Activida-
des de Aprendizagem, ao longo da série. 
Um código trata-se duma imagem, frase, 
história ou acção que é empregue para 
estimular pensamento e reacção para a 
aprendizagem baseada na descoberta.

• Faça uso do “praxis”: ou seja, um pro-
cesso de reflexão e acção alternadas, de 
teoria e prática, informação e aplicação.

Recursos adicionais
As numerosas publicações que foram utili-
zadas para elaborar os manuais vêm enume-
radas na bibliografia no fim de cada manual. 
Trata-se de uma bibliografia que se refere à 
série, em vez dos manuais individuais.

Onde seja aplicável, uma determinada 
publicação que teria contribuído para uma 
Actividade de Aprendizagem, Slide, Texto 
de Apoio aos Participantes ou Recurso para 
o Facilitador, é anotada nesse mesmo docu-
mento, numa versão abreviada. A referência 
bibliográfica completa encontra-se sempre na 
bibliografia.



Introduzir a  “Arte” de Facilitação
CFS - Massinga

1�

A formação em saúde do Centro de 
Massinga está enraizada na aprendizagem 
activa. Conforme descobrimos no Manual 
1, a aprendizagem activa e integrada é 
particularmente bem adaptada aos formandos 
adultos. Ela respeita e valoriza o que as 
pessoas já sabem e aproveita as experiências 
que já possuem. Ela faz ligações fortes entre a 
aprendizagem e a vida.

Na maioria dos casos a aprendizagem activa 
realiza-se no contexto de grupos, uma vez que 
depende de interacções e relacionamentos. 
A aprendizagem grupal exige mudanças 
nos papéis tanto dos estudantes como dos 
professores. Passando de ser meros recipientes, 
a aprendizagem activa exige que os estudantes 
assumam mais responsabilidade pela sua 
própria aprendizagem e pela aprendizagem 

Vista geral deste manual

MANUAL 2
Introduzir a “Arte” de Facilitação

FACILITAÇÃO: 
ENCORAJAR A APRENDIZAGEM ACTIVA E INTEGRADA

1

1 Desenho adaptado de Gohl, Germann e Schwarz, Participatory impact monitoring: Booklet 4, pág. 32, com 
a permissão da Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.
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Resultado de Aprendizagem do manual

Ao concluir o presente manual, o participante estará em condições de:

Reconhecer o papel crítico 
que a facilitação desempenha 
na aprendizagem grupal e no 

encorajamento de acções grupais.

dos outros à sua volta. Em vez de dar aulas 
e estar completamente encarregue de toda 
a aprendizagem, os professores tornam-se 
facilitadores, fazendo uso de abordagens e 
recursos que orientam os estudantes rumo 
a uma meta específica, que pode ser novos 
conhecimentos, uma habilidade melhorada, ou 
uma atitude mais desejável.

A facilitação eficaz dos processos grupais é de 
importância central para a aprendizagem activa. 
Além disso, os conhecimentos e habilidades 
em facilitação participativa são imprescindíveis 
para os trabalhadores de saúde comprometidos 
para trabalhar com as práticas de saúde e 
desenvolvimento que estão centradas no ser 
humano.

O presente manual focaliza os elementos 
fundamentais da facilitação de grupos. 
Primeiro, examinamos a natureza e função 
dos pequenos grupos como veículos de 

aprendizagem activa e de acções colectivas 
para efectuar a mudança. Examinamos alguns 
dos factores que contribuem para os processos 
de aprendizagem activa em grupos, ou que 
dificultam os mesmos. Segundo, examinamos 
o conceito de facilitação. Identificamos os 
vários estilos de facilitação e as qualidades e 
habilidades de um facilitador eficaz de grupos. 
Por último, reflectimos sobre o que aprendemos 
acerca da facilitação e da forma como esta se 
encaixa no desempenho centrado no ser humano 
dos trabalhadores de saúde.

O princípio importante de reflexão continuará a 
ser praticado de duas maneiras: como parte do 
processo de aprendizagem de uma determinada 
sessão, e por via da tarefa de “análise do 
ensino/aprendizagem” que foi iniciada no fim 
do último manual. Os participantes analisarão 
cada sessão e entregarão uma das análises para 
comentários, depois de concluírem cada um dos 
dois Objectivos de Aprendizagem do manual.
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Objectivos de Aprendizagem do manual

De modo a alcançar o Resultado de Aprendizagem do presente manual, o participante irá fazer o 
seguinte:

1 Examinar o papel dos pequenos grupos na 
aprendizagem e acção participativa.

2 Id��t����a�	��	�l�m��t��	fu�dam��ta��	da	
fa��l�taçã�	����az	d�	��up��.

2 Desenho  adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 4, pág. 30, com a permissão da, com a permissão da 
Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.

2
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 Quando as teias de aranhas se juntam
Elas conseguem amarrar um leão

-Provérbio etíope4 

Apresentação

Objectivo de
Aprendizagem 1

Examinar o papel dos pequenos grupos na 
aprendizagem e acção participativa.

Nós tendemos a acreditar que o que aprendemos 
provém de livros, professores e peritos. Con-
tudo, conforme descobrimos no Manual 1, boa 
parte do que aprendemos, está ligada às nossas 
interacções sociais e relações interpessoais com 
as pessoas à nossa volta.

Abordagens potencializantes de aprendizagem, 
tais como aquelas empregues por Paulo Freire, 
dependem da aprendizagem colectiva facilitada. 
Na maioria dos casos a mudança comunitária 
começa por pouca gente – um pequeno grupo 
– motivada por preocupações em comum, que se 
junta para conversar, planificar, agir e reflectir 
em conjunto. Efectivamente, na maioria dos ca-
sos as metodologias e ferramentas participativas 
que são de importância central para a aprendiza-
gem activa e a Participação Comunitária exigem 
um contexto e processos grupais.

Para que os trabalhadores de saúde efectuem 
a viragem do ensino para a facilitação, é útil 
começar por examinar a natureza dos grupos e o 
papel imprescindível que estes desempenham na 
aprendizagem e acções participativas. Na abor-
dagem do Objectivo de Aprendizagem 1, exami-
naremos as vantagens da aprendizagem grupal 
e exploraremos quais são as questões que são 
necessárias que sejam consideradas ao usar-se 
os grupos para a aprendizagem e para a acção. 
Examinaremos o que contribui, e o que dificulta 
os processos grupais e reflectiremos sobre como 
podemos tornar-nos membros mais eficazes dos 
grupos.

Ao longo destas sessões, aproveitaremos as mui-
tas experiências que já tivemos de viver, apren-
der e trabalhar em grupos.

3 Desenho adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 1, pág. 23, com a permissão da, com a permissão da 
Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.
4 Citação de Hope e Timmel, Training for transformation: A handbook for community workers. Book 2, pág. 
105.
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Mapeamento das nossas experiências com os 
grupos

Textos de Apoio 
aos Participantes

Vista geral do Manual 2, Dinâmica de grupo 
e Leitura Reflectiva Pequenos grupos: Para a 
aprendizagem, acção e transformação

Horário 

Boas vindas 10 minutos

Apresentação do Manual 2 10 minutos
Os principais temas abrangidos nas 
sessões do Objectivo 1 10 minutos

As nossas pr�prias experi�ncias 45 minutos

Os grupos passam por fases em comum 30 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 20 minutos

Sessão 1

As nossas próprias experiências em grupos

A participação em grupos não constitui 
novidade para qualquer um de nós. Nós somos 
indivíduos, mas ao mesmo tempo pertencemos 
a muitos grupos. Nesta sessão, identificaremos 

e reflectiremos sobre as várias experiências 
que tivemos nos grupos, na escola, no serviço 
e na comunidade. Examinaremos igualmente a 
dinâmica do desenvolvimento de grupos.
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Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 2 • Sessão 1

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Boas vindas dadas aos 
participantes.

1.1 D� as boas vindas aos participantes da 
primeira sessão do Manual 2.

1.2 Caso os participantes ainda não 
o conheçam, nem entre si, facilite 
apresentações em grupo. Consulte 
a publicação de Massinga intitulada 
Actividades participativas, para uma 
actividade que voc� pode implementar, 
em vez de recorrer àquelas que os 
participantes experimentarão no Manual 3.

2. Apresentação do Manual 2:

• Vista geral

• Resultado de Aprendizagem

• Objectivos de Aprendizagem.

2.1 Distribua o Texto de Apoio aos 
Participantes, Vista geral do Manual 2 a 
cada participante. Apresente o manual 
��v�za�d�-��	�a	l��tu�a	da�	a���maçõ��	
constantes da vista geral.

2.2 Escreva o Resultado de Aprendizagem e 
os dois Objectivos de Aprendizagem do 
manual no bloco gigante e mantenha este 
numa posição de destaque pelo tempo 
inteiro do manual.

3. Os principais temas abrangidos 
nas sessões que abordam 
o primeiro Objectivo de 
Aprendizagem.

3.1 Explique que nas quatro sessões que 
abordarão o Objectivo de Aprendizagem 1, 
examinaremos o seguinte:

• As nossas experi�ncias de grupo e os 
estágios em comum pelos quais os grupos 
passam no seu desenvolvimento

• Vantagens dos grupos para a 
aprendizagem e para a acção

• Como é que os grupos funcionam, e o 
fu�����am��t�	����az	d��	��up��

• Processos grupais saudáveis e como 
podemos tornar-nos membros mais 
����az��	d��	��up��.

4. Reconhecer as experi�ncias 
grupais que tivemos e das 
quais podemos aprender e 
aproveitar.

4.1 Explique que nesta sessão, pretendemos 
cumprir com os princípios da 
aprendizagem dos adultos. Primeiro, 
examinarmos as nossas pr�prias 
experi�ncias nos grupos, enquanto 
membros ou líderes.

4.2 Implemente a actividade Mapeamento 
das nossas experiências com os grupos. A 
actividade realça as experi�ncias grupais 
ricas e variadas que já temos.

4.3 Faça questão de resumir a actividade com 
o uso dos apontamentos para o facilitador 
��	��m	da	d�����çã�	da	a�t�v�dad�.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

5. No seu desenvolvimento, a 
maior parte dos grupos passa 
por algumas fases em comum: 
constituir, normalizar, assaltar, 
executar.

5.1 Forneça aos participantes um exemplar do 
Texto de Apoio aos Participantes intitulado 
Dinâmica de grupo e reveja as fases pelas 
quais a maior parte dos grupos passa.

5.2 Pedir aos participantes para escolherem 
um	��up�	qu�	�d��t����a�am	�a	a�t�v�dad�	
anterior, isto é, um grupo no qual eles 
estão activamente envolvidos neste 
m�m��t�,	�	pa�a	��fl��t���m	��b��	a�	fa���	
de desenvolvimento pelas quais o grupo 
passou. Coloque as seguintes perguntas:

• O seu grupo passou por estas fases?

• Em que fase se encontra o seu grupo 
actualmente?

5.3 Peça aos participantes para revelarem as 
suas respostas às perguntas.

6.  R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 6.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t��	��b��	�	qu�	
aprenderam nesta sessão.

6.2 Peça a quatro voluntários para cada um 
deles partilhar algo que ela/ele aprendeu 
na sessão.

6.3 Distribua exemplares do Texto de Apoio 
aos Participantes que é uma Leitura  
R�fl��t�va	��t�tulada	Pequenos grupos: Para 
a aprendizagem, acção e transformação. 
Peça aos participantes para lerem o 
Texto de Apoio aos Participantes antes 
da pr�xima sessão para responderem 
às perguntas. Sugira que eles o leiam de 
novo de vez em quando, visto que ele 
contém considerações importantes para 
o seu trabalho futuro como formadores e 
facilitadores.

6.4Termine esta primeira sessão observando 
mais uma vez que à medida que 
abordamos o Objectivo de Aprendizagem 
1, Examinar o papel dos pequenos grupos 
na aprendizagem e acção participativas, 
continuaremos a recorrer às experi�ncias 
que os participantes tiveram enquanto 
membros de grupos diversos.

6.5 Faça lembrar aos participantes para 
prosseguirem com a sua tarefa: análise 
da experi�ncia de ensino/aprendizagem, 
estando prontos para entregar um exemplo 
��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	Ap���d�za��m.
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Objectivo de Aprendizagem 1

Sessão 2

Sessão 2

Grupos para a aprendizagem e para a acção

Boa parte do que aprendemos, e a maior 
parte do que fazemos, está ligada às nossas 
interacções sociais e relações interpessoais com 
as pessoas à nossa volta. Na sessão anterior, 
descobrimos que temos muitas experiências 

próprias de grupos. Nesta sessão, examinaremos 
mais de perto o significado da aprendizagem 
grupal e as suas vantagens. E examinaremos o 
potencial nos pequenos grupos para efectuar a 
mudança e a transformação.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Mudar o mundo

Textos de Apoio 
aos Participantes

Aprendizagem grupal: Para que é que serve? 
e Leitura Reflectiva Pequenos grupos: Para a 
aprendizagem, acção e transformação (Objectivo 1, 
Sessão 1)

Recurso para o 
Facilitador

Aprendizagem grupal

Horário 

Boas vindas à sessão 10 minutos
Os pequenos grupos podem efectuar a 
mudança 20 minutos

A aprendizagem grupal traz vantagens  30 minutos
Os pequenos grupos podem efectuar a 
mudança 45 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 10 minutos
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Boas vindas. Continuação da 
abordagem do Objectivo de 
Aprendizagem 1, na qual os 
participantes examinarão o 
papel dos pequenos grupos 
na aprendizagem e acção 
participativas.

1.1 D� as boas vindas aos participantes para a 
Sessão 2.

1.2 Lembre-lhes que na sessão anterior 
reconhecemos as experi�ncias ricas 
e diversas de grupo que já possuímos 
e examinámos as fases comuns do 
desenvolvimento dos grupos.

1.3 Apresente esta sessão, dizendo que agora 
pretendemos examinar mais de perto a 
razão pela qual pertencemos a grupos, 
e quais são as vantagens que os grupos 
trazem para a aprendizagem e para a 
acção.

2. Os pequenos grupos 
constituem um elemento 
fundamental na aprendizagem 
activa, no qual os participantes 
interagem e aprendem uns 
dos outros, assim como do 
professor.

2.1 Faça refer�ncia ao facto de que todos n�s 
tivemos experi�ncias nos grupos que t�m 
objectivos educacionais, como é o caso 
dos seminários, workshops e nos nossos 
cursos. A aprendizagem grupal não se 
realiza necessariamente s� por estarmos 
junto com outras pessoas.

2.2 Coloque a pergunta ret�rica: “Do que é 
que se trata a aprendizagem grupal?” 
Contribua para o debate fazendo 
refer�ncia ao Recurso para o Facilitador 
intitulado Aprendizagem grupal, 
para explicar do que é que se trata a 
aprendizagem grupal e algumas das suas 
principais características.

3. Existem vantagens na 
aprendizagem activa em 
grupos, e algumas razões pelas 
quais os estudantes não gostam 
da aprendizagem grupal.

3.1 Realize-se uma sessão de tempestade de 
ideias na sessão plenária, na qual voc� 
pede aos participantes para responderem 
a duas perguntas:

• Quais são as vantagens da 
aprendizagem grupal?

• De que é que eu não gosto acerca da 
aprendizagem grupal?

Registe as várias respostas num bloco 
gigante.

3.2 Distribua exemplares do Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado Aprendizagem 
grupal: Para que é que serve? Leia os 
pontos em voz alta e anote aqueles que são 
os mesmos que foram registados no bloco 
gigante.

3.3	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	������ma��m	
os pontos com os quais eles concordam 
– ou não – no texto de apoio, e peça-lhes 
para sugerirem outros pontos. Acrescente-
os àqueles constantes do texto de apoio.
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4. Os pequenos grupos t�m 
o potencial de efectuar a 
mudança. Será que esta é a 
sua experi�ncia?

4.1 Faça refer�ncia à página um no Texto 
de Apoio aos Participantes intitulado 
Pequenos grupos: Para a aprendizagem, 
acção e transformação. Introduza a 
proposição de que os pequenos grupos 
t�m o potencial de efectuar a mudança. 
Os participantes estão de acordo?

4.2 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Mudar o mundo, de forma a 
fazer com que comecemos a pensar 
no potencial dos grupos, não s� para 
a aprendizagem e a mudança a nível 
pessoal, como igualmente para a acção e 
a mudança a nível da sociedade.

4.3 Resuma a actividade fazendo refer�ncia 
aos comentários sugeridos para o 
fa��l�tad��	��	��m	da	d�����çã�	da	
actividade.

5. R��um�	�	����lu�ã�	���al. 5.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	
qu��t��	p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	
calmamente sobre o que foi feito e o que 
eles teriam aprendido.

5.2 Peça vários voluntários para partilharem 
alguma nova percepção que eles 
obtiveram a partir desta sessão.

5.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise da 
experi�ncia de ensino/aprendizagem e 
estarem prontos para entregar um exemplo 
��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	Ap���d�za��m.

5.4 Agradeça aos participantes pela sua 
participação activa. Ela constitui exemplo 
da aprendizagem grupal!

Objectivo de Aprendizagem 1
Sessão 2
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Sessão 3

Como é que os grupos funcionam

Se bem que todos nós participámos em 
numerosos pequenos grupos nas nossas 
comunidades, nos nossos locais de trabalho 
ou enquanto participantes em workshops de 
formação, podemos eventualmente ter reflectido 

pouco sobre o que acontece dentro dos pequenos 
grupos e o que é que faz com que os mesmos 
funcionem. Nesta sessão, vamos examinar os 
elementos do funcionamento eficaz dos grupos.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Construir com aquilo de que você dispõe

Texto de Apoio 
aos Participantes

Funcionamento eficaz dos grupos: Factores chave 
e O que é que os indivíduos trazem ao grupo?

Recurso para o 
Facilitador

Grupos eficazes: Factores que se devem levar em 
consideração

Horário 

Boas vindas e apresentação da sessão 5  minutos
O	fu�����am��t�	����az	d��	��up��	�	fa�t����	qu�	��	
devem levar em consideração 90 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos
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1. Boas vindas. Continuação da 
abordagem do Objectivo de 
Aprendizagem 1: Examinar o 
papel dos pequenos grupos 
na aprendizagem e acção 
participativas.

1.1 D� as boas vindas aos participantes para a 
sessão e lembre-lhes que na sessão anterior 
examinámos as vantagens do trabalho em 
grupo para a aprendizagem e a mudança.

1.2 Apresente a sessão, dizendo que agora pre-
tendemos examinar mais de perto o que 
acontece nos grupos e quais são as ques-
tões que é necessário que sejam conside-
radas à medida que examinamos o que 
faz com que os grupos trabalhem de forma 
����az.

2. O	fu�����am��t�	����az	d��	
grupos depende de vários 
factores, incluindo os que se 
seguem:

• Cooperação

• Comunicação

• Facilitação

• Poder

•	C����a�ça

Reconhecimento dos 
sentimentos dos participantes.

2.1 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Construir com aquilo de que você 
dispõe, que realça vários factores que são 
de importância vital para o funcionamento 
dos grupos.

2.2 No vosso debate que se segue à activida-
de, faça refer�ncia ao facto de que a coo-
peração e comunicação são de importân-
��a	v�tal	pa�a	�	fu�����am��t�	����az	d��	
grupos. Peça aos participantes para identi-
���a��m	�ut���	fa�t����	qu�	�ã�	�mp��ta�t��	
para que um grupo funcione bem. Registe 
as suas respostas num bloco gigante.

2.3 Acrescente aos factores que os participan-
t��	�d��t����a�am,	��m	��f��ê���a	a�	R��u�-
so para o Facilitador intitulado: Grupos efi-
cazes: Factores que se devem levar em con-
sideração. Explique porque é que cada 
factor adicional é importante.

2.4 Forneça a cada participante um exemplar 
do Texto de Apoio intitulado Funcionamen-
to eficaz dos grupos: Factores chave. Re-
vezem-se na leitura dos pontos constantes 
do Texto de Apoio. Faça pausas para aco-
lher com agrado os comentários feitos pelos 
participantes.

3. R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 3.1 Peça vários voluntários para partilharem 
uma nova percepção que obtiveram a par-
tir desta sessão. Peça a vários voluntários 
para partilharem as suas novas percepções.

3.2 Forneça a cada participante um exemplar 
do Texto de Apoio aos Participantes intitula-
do O que é que os indivíduos trazem ao gru-
po?	P�ça-lh��	pa�a	�	l���m,	��fl��t���m	��-
bre as perguntas apresentadas, e estarem 
prontos para partilhar e debater na pr�xi-
ma sessão as suas opiniões em relação às 
perguntas.

Objectivo de Aprendizagem 1
Sessão 3
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Sessão 4

Processos grupais saudáveis

Trabalhar de forma eficaz em grupos não é fácil. 
Na sessão anterior, examinámos alguns dos 
factores chave subjacentes ao funcionamento 
dos pequenos grupos. Nesta sessão, examinamos 
as necessidades dos grupos e os factores que 

contribuem para processos grupais saudáveis 
ou que os dificultam, e reflectimos sobre como 
funcionamos em grupos de aprendizagem e de 
trabalho.

Materiais

Actividades de 
Aprendizagem

Começar com clareza e Elaborar um plano contra 
o HIV/SIDA

Textos de Apoio 
aos Participantes

Necessidades do grupo ligadas às tarefas e 
necessidades de manutenção, O que é que os 
indivíduos trazem ao grupo? (Objectivo 1, Sessão 3) e 
Ser um membro eficaz do grupo

Recurso para o 
Facilitador

Comportamentos benéficos e prejudiciais nos 
grupos

Horário 

�a�	b�a�	v��da�	�	���t��ua�	a	d����v�lv��	a	�����a�ça	�	
a sinergia 15 minutos
Os grupos precisam de abordar as necessidades ligadas 
às tarefas e de manutenção 80 minutos
O comportamento e atitudes de um indivíduo t�m 
impacto nos processos grupais 45 minutos

Avaliação do Objectivo de Aprendizagem 30 minutos
R��um�	d�	Obj��t�v�	d�	Ap���d�za��m	1,	����lu�ã�	���al	
e TPC 10 minutos
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Boas vindas. Continuar a 
d����v�lv��	a	�����a�ça	
e a sinergia.

1.1 D� as boas vindas aos participantes e inicie a 
sessão pela implementação da Actividade de 
Aprendizagem intitulada Começar com clareza, 
a	qual	���t��bu�	pa�a	d����v�lv��	a	�����a�ça	�	
a sinergia do grupo.

1.2 Ap�s a actividade, agradeça aos participantes 
pela partilha das suas preocupações e por terem 
resolvido certas coisas que podiam desviar as 
suas atenções da participação no processo 
grupal de aprendizagem.

2. A	��m	d�	t�abalha�	��m	
�������a	�m	���ju�t�	
como um grupo e 
atingir a meta do grupo, 
os membros t�m que 
estar conscientes de 
uma variedade de 
necessidades ligadas às 
tarefas e de manutenção 
e responder às mesmas.

2.1 Implemente a Actividade de Aprendizagem inti-
tulada Elaborar um plano contra o HIV/SIDA, que 
vai ajudar a ganhar uma percepção perspicaz 
sobre o que é necessário para que um grupo 
realize uma determinada tarefa.

2.2 Resuma a actividade, dizendo que os grupos t�m 
diversas necessidades no seu trabalho, incluindo 
“necessidades ligadas às tarefas” e “necessida-
des de manutenção”.

2.3 Forneça a cada participante um exemplar 
do Texto de Apoio aos Participantes intitulado 
Necessidades do grupo ligadas às tarefas e 
necessidades de manutenção. Reveja-se uma 
coluna de cada vez. Revezem-se na leitura dos 
p��t��	�	v�����qu�	��	�ada	p��t�	é	��t��d�d�	�	
valorizado.

2.4 Fazendo refer�ncia de volta à actividade, peça a 
�ada	p�qu���	��up�	pa�a	aval�a�	a	�ua	�������a	
na realização do plano contra o HIV/SIDA. Expli-
qu�	qu�	�l��	d�v�m	aval�a�	a	�������a	d�	��u	
grupo em termos da satisfação das “necessida-
des ligadas às tarefas”, assim como da satisfação 
das suas “necessidades de manutenção”.

2.5 Na sessão plenária, peça a um dos participantes 
de cada grupo para partilhar um ponto funda-
mental da sua avaliação, em termos de “neces-
sidades ligadas às tarefas” e de “necessidades 
de manutenção”.

3. Os grupos consistem em 
indivíduos, que trazem 
consigo as suas pr�prias 
atitudes, comportamentos 
e antecedentes.

Os indivíduos no grupo 
t�m que estar conscientes 
de como eles contribuem 
para os processos grupais 
– de forma tanto positiva 
como negativa.

3.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	��fl��t���m	a����a	
da actividade sobre o HIV/SIDA na qual acabam 
de participar, bem como sobre o Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado O que é que os indiví-
duos trazem ao grupo?, da última sessão.

Faça	uma	pau�a	�	�����aj�-��	a	��fl��t���m	
individualmente por vários minutos sobre as per-
guntas que se seguem, que voc� podia escrever 
em papel de bloco gigante:

• Como é que eu actuei dentro do grupo?
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• Quais são os papéis positivos e negativos que 
desempenhei?

• Que “bagagem” é que trouxe para o grupo?

• Que habilidades é que preciso de aprender 
pa�a	���	um	m�mb��	ma��	����az	d�	��up�?

3.2 Com uso do Recurso para o Facilitador intitulado 
Comportamentos benéficos e prejudiciais nos 
grupos, facilite uma breve sessão de tempes-
tade de ideias em torno das perguntas que se 
seguem:

• Que comportamentos por parte dos indiví-
duos dentro de um grupo, ajudam o grupo a 
funcionar bem?

• Quais são os comportamentos dos participan-
t��	qu�	d����ultam	�	fu�����am��t�	����az	d�	
um grupo?

3.3 Forneça a cada participante um exemplar do 
Texto de Apoio aos Participantes intitulado Ser 
um membro eficaz do grupo. Peça-lhes para o 
lerem e guardá-lo como material de consulta 
para qualquer altura no futuro, quando eles 
participarem num grupo ou facilitarem-no.

4. Avaliação do 
primeiro Objectivo de 

Aprendizagem

4.1 Faça refer�ncia ao bloco gigante que foi elabo-
rado na Sessão 1. Leia em voz alta o Objectivo 
de Aprendizagem 1: Examinar o papel dos 
pequenos grupos na aprendizagem e acção 
participativas.

4.2	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	��fl��t���m	��b��	a�	
quatro sessões que já concluímos e responderem 
por escrito, com uso de pedacinhos de papel, às 
perguntas que se seguem. Chame atenção para 
o facto de que voc� pretende ter apenas um s� 
comentário em cada papel.

• O que é que voc� achou mais útil no exame 
do papel dos pequenos grupos na aprendiza-
gem participativa?

• O que é que voc� achou menos útil na apren-
dizagem acerca dos pequenos grupos?

4.3 Peça aos estudantes para colarem os seus 
comentários na parede, sob os títulos: “mais útil” 
e “menos útil”.
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Apresentação

“Facilitar algo, significa fazer com que esse algo 
aconteça, significa estimular o processo.”7 Ao 
falarmos de facilitação no contexto da aprendi-
zagem activa, estamos a falar de professores que 
possibilitam que grupos de estudantes aprendam 
em conjunto e uns dos outros. Estamos a falar de 
professores que se tornam co-formandos junta-
mente com os seus estudantes. Estamos a falar 
da “forma como” os participantes aprendem 
dentro de um grupo, assim como estamos a falar 
do “quê” que eles aprendem.

A facilitação da aprendizagem activa tem a ver 
com muito mais do que o uso das ferramentas 
e técnicas participativas. Tem a ver com o de-
senvolvimento de relacionamentos de confiança 
e da deslocação do poder dentro dos papéis e 
estruturas de ensino e aprendizagem.8 Para além 
dos conhecimentos de como os grupos funcio-
nam, a facilitação tem a ver com o respeitar e 

o ter fé na criatividade e energia construtiva 
das pessoas que aprendem e trabalham em 
conjunto. Ela tem a ver com o ser-se habilidoso 
no engajamento das pessoas para a sua própria 
aprendizagem.

A facilitação eficaz é de importância crítica para 
a aprendizagem saudável em grupo e para as 
acções e práticas grupais participativas que po-
derão eventualmente seguir-se à aprendizagem.

As quatro sessões do Objectivo de Aprendiza-
gem 2 abordarão as perguntas que se seguem: 
Do que é que se trata a facilitação e quais são os 
vários estilos de facilitação? Quais são as tarefas 
de um facilitador, e quais são as qualidades e 
habilidades que são necessárias para que seja 
eficaz? E como é que o facilitador trata de situ-
ações difíceis que surgem nos grupos? A sessão 
final constituirá uma avaliação do manual.

Objectivo de Aprendizagem 2
Apresentação

2
Objectivo de

Aprendizagem 2
Identificar os elementos fundamentais da facilitação 
eficaz dos grupos.

A boa facilitação trata-se da arte, não de 
colocar ideias nas cabeças das pessoas, 
mas antes, de puxar ideias delas.6

5 Desenho adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 4, pág. 30, com a permissão da, com a permissão da 
Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ. 
6 Citação de Wotton et al., Basic concepts of international health: Module, pág. xi.
7 Adaptado do Centre for Adult and Continuing Education (CACE) and the Division for Lifelong Learning, 
University of the Western Cape, Design and facilitation: A module of the higher certificate in education, 
training, and development (ETC) (Adult Learning), pág. 56.
8 Adaptado de Hanson e Hanson, PLA notes: Participatory learning and action, pág. 29.

5
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Sessão 1

Facilitação: O que significa e como é praticada

O conceito de facilitação não constitui 
novidade. Abordagens facilitadoras têm 
vindo a ser empregues na educação popular 
e nos movimentos sociais, como por 
exemplo efectuando maior igualdade por 
parte das mulheres e promovendo a saúde e 
desenvolvimento centrados nas pessoas.

A facilitação constitui um elemento fundamental 
na aprendizagem activa. Reconhece-se que o 
engajamento das mentes, corações e energias 
de grupos de formandos antes da admissão ou 
já colocados, não acontece por si só. O mesmo 
depende das capacidades de facilitação do 
professor. Nesta sessão, vamos examinar os 
conceitos subjacentes à facilitação e os vários 
estilos de facilitação.

Materiais

Actividades de 
Aprendizagem

Dramatização: Estilos de facilitação

Textos de Apoio 
aos Participantes

Vista geral do Manual 2 (do Manual 2, Objectivo 1, 
Sessão 1) e Do que é que se trata o conteúdo? Do 
que é que se trata o processo?

Recurso para o 
Facilitador

Apresentação da facilitação

Horário 

Apresentação do Objectivo de Aprendizagem: 15 minutos

A facilitação é diferente do ensino 30 minutos

Estilos de facilitação 60 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos
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Sessão 1

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Apresentação do segundo 
Objectivo de Aprendizagem, 
�	qual	é	d�	�d��t����a�	��	
elementos fundamentais da 
fa��l�taçã�	����az	d��	��up��.

1.1 D� as boas vindas aos participantes. 
Pode ser conveniente que voc� inicie 
a sessão com uma actividade que 
estimula a energia, a seu gosto.

1.2 Situar este segundo Objectivo de 
Aprendizagem em relação ao primeiro 
que acabamos de concluir. Faça isto 
com refer�ncia ao papel de bloco 
gigante que voc� preparou no início 
do manual, com o Resultado de 
Aprendizagem e os dois Objectivos 
de Aprendizagem. Encaminhe os 
participantes de novo para o Texto de 
Apoio aos Participantes de Vista geral 
do Manual 2.

1.3	Ut�l�z�	a�	a���maçõ��	����ta�t��	da	
apresentação deste Objectivo de 
Aprendizagem, para explicar o seu 
prop�sito e o que vai ser abrangido.

2. A facilitação tem a ver com a 
ajuda das pessoas para que 
aprendam e trabalhem em 
���ju�t�	d�	f��ma	����az	pa�a	
alcançar os seus objectivos.

A facilitação é diferente do ensino 
convencional.

2.1 Realize uma sessão de tempestade de 
ideias em resposta às duas perguntas 
que se seguem:

• Do que é que se trata a facilitação?

• Como é que a facilitação difere do 
ensinar (dar aulas)?

2.2 Para cada pergunta, convide os 
participantes a responderem e 
registarem as suas respostas num bloco 
gigante. Faça um debate sobre os 
pontos que levantarem.

2.3 Faça refer�ncia ao Recurso para o 
Facilitador intitulado Apresentação da 
facilitação para assegurar-se que voc� 
cobre os pontos fundamentais sobre 
�	qu�	a	fa��l�taçã�	��������a	�	��m�	é	
que ela difere do ensino convencional.

3. Existem estilos diferentes de 
facilitação. Nenhum estilo único 
é “correcto”.

Al�u��	��t�l��	�ã�	ma��	����az��	d�	
que outros para a promoção da 
aprendizagem activa e acções 
participativas.

3.1 Implemente a Actividade 
de Aprendizagem intitulada 
Dramatização: Estilos de facilitação, 
a qual apresenta estilos diversos de 
facilitação de grupos.

3.2 Leia as observações resumidas que são 
p��p������ad��	��	��m	da	d�����çã�	da	
actividade.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem
3.3 Se voc� sentir-se à vontade com o 

feedback, peça aos participantes para 
�d��t����a��m	�	��t�l�	d�	fa��l�taçã�	qu�	
está a ser utilizado nestas sessões de 
aprendizagem e encoraje comentários 
a seu respeito.

4. R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 4.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	
qu��t��	p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t��	
sobre o que aprenderam nesta 
sessão e peça a vários voluntários 
para partilharem um ponto de 
aprendizagem que foi importante para 
eles.

4.2 Distribua um exemplar do Texto de 
Apoio aos Participantes intitulado Do 
que é que se trata o conteúdo? Do que 
é que se trata o processo? Peça aos 
participantes para lerem e pensarem 
no mesmo para a pr�xima sessão.

4.3 Agradeça aos estudantes a sua 
participação activa.
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Objectivo de Aprendizagem 2

Sessão 2

Sessão 2

Papéis e qualidades de um facilitador eficaz

Conforme aprendemos na primeira sessão, a 
facilitação tem a ver com a oferta de orientação 
e direcção a um grupo empenhado na 
aprendizagem, de modo que o grupo cumpra 
o seu propósito. Mas exactamente o que é que 
o facilitador necessita fazer, e o que é que é 

necessário para fazer com que o grupo funcione 
bem e alcance os seus objectivos? Nesta sessão, 
vamos identificar as tarefas/papéis de um 
facilitador participativo de grupos, e examinar 
as qualidades e habilidades que são desejáveis 
num facilitador eficaz.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Qualidades de um facilitador eficaz

Textos de Apoio 
aos Participantes

Do que é que se trata o contéudo? Do que é que se 
trata o processo? (Objectivo 2, Sessão 1) e Melhores 
práticas para os facilitadores

Recursos para o 
Facilitador

Os papéis do facilitador e Qualidades e habilidades 
de um bom facilitador

Horário 

O	d����v�lv�m��t�	da	�����a�ça	����t�tu�	um	pap�l	
chave de um facilitador de grupos 30 minutos

A facilitação focaliza mais o processo grupal que o 
conteúdo 20 minutos

Um facilitador tem duas funções principais 30 minutos

Habilidades e qualidades de um facilitador 70 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 10 minutos
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1. O desenvolvimento da 
�����a�ça	��	��up�,	����t�tu�	
um papel fundamental do 
facilitador.

1.1 Lembre aos participantes que nestas 
sessões sobre a facilitação, estamos numa 
situação de “aprendizagem grupal” e que 
pretendemos continuar a familiarizar-nos 
melhor, uns com os outros.

1.2 Como forma de dar pontapé de saída 
à sessão, peça aos participantes para 
constituírem-se em pequenos grupos (de 
aproximadamente tr�s a quatro pessoas), 
escolhendo colegas que eles ainda não 
conheçam bem.

Apresente a tarefa. Nos grupos pequenos, 
cada participante partilha as suas 
respostas às perguntas que se seguem 
em voz alta com os outros no grupo. Eles 
dispõem de 10 minutos.

• O que é que me inspira?

• Do que é que se trata uma esperança 
pessoal e um medo?

1.3 Volte-se para a sessão plenária e 
pergunte se eles t�m quaisquer dúvidas 
ou comentários a partir dos seus breves 
debates em grupo. Faça refer�ncia ao 
facto de que muita das vezes a partilha 
dos nossos sentimentos contribui para que 
nos conheçamos melhor e contribui para 
d����v�lv��	a	�����a�ça	d��t��	d�	um	
grupo.

2. Frequentemente as pessoas nos 
��up��	���am	tã�	��v�lv�da�	
naquilo que estão a fazer 
(conteúdo) que perdem de vista 
a forma como estão a faz�-lo 
(processo).

A facilitação focaliza mais 
o processo grupal do que o 
conteúdo do grupo.

2.1 Faça refer�ncia ao Texto de Apoio aos 
Participantes intitulado: Do que é que se 
trata o conteúdo? Do que é que se trata o 
processo?	A	ta��fa	��a	d�	lê-l�	�	��fl��t��	
sobre o mesmo.

2.2 Reveja os pontos principais no Texto 
de Apoio aos Participantes, com uso 
da analogia do nadador, ou de um 
icebergue do qual apenas uma pequena 
parte está visível e a maior parte está 
debaixo da água. Se houver uma imagem 
mais relevante e compreensível, faça uso 
dela em vez disso.

2.3 Resuma o ponto fundamental de que a 
facilitação focaliza mais frequentemente o 
processo grupal, mais que o conteúdo do 
grupo.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

3. Um facilitador tem dois tipos de 
funções a cumprir num processo 
grupal de aprendizagem:

• A realização da tarefa 
(aspectos práticos), e

• A manutenção do bem-
estar do grupo (aspectos 
emocionais).

3.1 Lembre aos participantes que no último 
Objectivo de Aprendizagem, aprendemos 
que para que os grupos funcionem de 
f��ma	����az,	�l��	têm	qu�	ab��da�	dua�	
necessidades:

• A realização das tarefas do grupo, e

• A manutenção do bem-estar do grupo.

3.2 Realize uma tempestade de ideias sobre 
as diversas tarefas que um facilitador tem 
que realizar para que se cumpram as 
tarefas grupais e para manter o bem-estar 
do grupo. Registe as respostas de cada 
um dos participantes em papel de bloco 
gigante.

3.3 Faça refer�ncia ao Recurso para o Faci-
litador intitulado Os papéis do facilitador, 
para aumentar os pontos expostos pelos 
participantes.

4. T���a�-��	um	fa��l�tad��	����az	
exige habilidades e qualidades 
pessoais.

4.1 Implemente a Actividade de Apren-
dizagem intitulada Qualidades de um 
facilitador eficaz, a	qual	p���u�a	�d��t����a�	
as habilidades e qualidades que permitem 
qu�	al�uém	��	t����	um	fa��l�tad��	����az.

4.2 Faça refer�ncia ao Recurso para o Facili-
tador intitulado Qualidades e habilidades 
de um bom facilitador, para aumentar 
as habilidades e qualidades que foram 
�d��t����ada�	du�a�t�	a	a�t�v�dad�.

4.3 Resuma a actividade com uso dos comen-
t�����	p��p������ad��	��	��m	da	d�����çã�	
da actividade.

4.4 D� a cada participante um exemplar do 
Texto de Apoio aos Participantes intitulado 
Melhores práticas para os facilitadores. 
Revezem-se na leitura dos pontos constan-
tes do Texto de Apoio aos Participantes 
�	a	���u��,	��	��m,	��l���t�	��m��t�����	�	
quaisquer dúvidas. Responda e faça um 
debate sobre estes conforme o tempo 
permitir.

5. R��um�	�	����lu�ã�	���al. 5.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	
qu��t��	p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	
sobre o que aprenderam nesta sessão 
acerca de ser-se um facilitador.

5.2 Peça a vários voluntários para partilharem 
a	�ua	��va	p����pçã�	ma��	��������at�va	a	
partir desta sessão.
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Sessão 3

 A facilitação em situações problemáticas

Nos grupos de aprendizagem e de acção 
nos quais os participantes são encorajados a 
exprimir os seus sentimentos, a partilhar pontos 
de vista e a dar um feedback sincero, é inevitável 
que surjam divergências de opinião e conflito. 
Às vezes os participantes fazem comentários 

que não servem e têm comportamentos que 
impedem o funcionamento eficaz de um 
determinado grupo. Nesta sessão, vamos 
identificar algumas das situações problemáticas 
que surgem nos grupos e examinar como é que 
o facilitador pode tratar destas de forma eficaz.

Materiais   

Actividade de 
Aprendizagem

Tratar de situações problemáticas nos grupos

Recursos para o 
Facilitador

Regras de base que se devem levar em 
consideração

Horário 

Abertura da sessão e a expressão dos sentimentos 
para aprendizagem activa 10 minutos
Reconhecer e tratar de situações problemáticas: 70 
minutos 20 minutos
Regras de base para evitar e reduzir a ocorr�ncia de 
situações problemáticas 30 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos
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1. A expressão dos sentimentos 
é uma parte importante da 
aprendizagem activa nos 
grupos.

1.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	�m	pé	
num círculo. Peça a cada pessoa, uma por 
uma, para fazer um som e um gesto para 
indicar como é que estão a sentir-se.

1.2 Observe que a expressão de sentimentos 
por parte daqueles que estão envolvidos 
num grupo, é importante para que se 
d����v�lva	a	�����a�ça	�	a	�������a	d��t��	
do grupo. Contudo, note-se que às vezes 
os sentimentos podem levar a situações 
problemáticas dentro do mesmo.

2. Surgem frequentemente 
diverg�ncias dentro 
dos grupos, quando os 
participantes trocam ideias, 
sentimentos e sugestões.

É importante que o facilitador 
reconheça as situações 
problemáticas e trate destas 
de forma aberta e construtiva.

2.1 Faça refer�ncia ao facto de que 
sempre haverá diverg�ncias, e talvez 
até	���fl�t�,	���	��up��	���	qua��	�ã�	
empregues metodologias participativas. 
Quando os participantes exprimem 
francamente as opiniões e sentimentos, 
pode eventualmente registar-se reacções 
negativas, inclusive comentários 
imprestáveis ou comportamentos 
perturbadores.

2.2 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Tratar de situações problemáticas 
nos grupos, o qual apresenta algumas 
situações problemáticas que surgem nos 
grupos e examina como é que o facilitador 
podia responder a estas situações.

2.3 Resuma a actividade e apresente os pontos 
de aprendizagem que se encontram no 
��m	da	d�����çã�	da	a�t�v�dad�.	C��v�d�	
os participantes a comentarem qualquer 
p��t�	��p��í����	qu�	�u	t��ha	���	�u	
sobre o qual haja dúvida.

3. A melhor forma de tratar de 
situações problemáticas, é 
evitando as mesmas: é útil 
estabelecer “regras de base” 
para o funcionamento do 
grupo.

3.1  Faça refer�ncia ao facto de que as 
d�v���ê���a�	�	���fl�t��	d��t��	d�	um	
grupo podem ser evitados ou diminuídos 
por certas medidas. A elaboração de 
“regras de base” pode ser útil, uma vez 
que as mesmas garantem que todos sejam 
tratados por igual e com justeza.

3.2 Realize uma actividade de tempestade 
de ideias na sessão plenária, na qual voc� 
coloca a seguinte pergunta: 

• Que regras de base voc� acha que 
contribuiriam para reduzir a tensão, 
d�v���ê���a�	�	���fl�t��	d��t��	d�	um	
grupo?
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem
Registe as respostas dos participantes num 
bloco gigante. Faça um debate sobre os 
pontos que os participantes levantarem. 
Faça refer�ncia ao Recurso para o 
Facilitador intitulado Regras de base que 
se devem levar em consideração,	a	��m	d�	
garantir que os pontos principais sobre as 
regras do grupo sejam cobertos.

3.3 Faça o resumo, explicando que as regras 
de base contribuem para evitar situações 
problemáticas e podem igualmente ser 
consultadas em qualquer momento durante 
uma	����ã�	��upal	qua�d�	�u����	���fl�t�	
�u	al�uma	d����uldad�.	Faça	��f��ê���a	a�	
facto de que é útil contar com regras de 
base em forma escrita que estejam visíveis 
durante as sessões.

4. R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 4.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	�	
que aprenderam nesta sessão. Peça vários 
voluntários para partilharem uma nova 
percepção proveniente da aprendizagem.

4.2 Uma vez que o foco da pr�xima sessão 
está na avaliação do manual e em 
celebrar as nossas realizações, nesta sessão 
receba dos participantes o seu TPC de 
p��t��a	��fl��t�va.	��v�lva	��	m��m��	�a	
pr�xima sessão, juntamente com os seus 
comentários por escrito.

4.3 Agradeça aos participantes pela sua 
participação activa na sessão.
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Sessão 4

Reflexão, avaliação e comemoração

A ideia de acrescentar reflexão e afirmação 
pessoais ao processo original de Paulo Freire, 
de aprendizagem dos adultos, proveio de 
activistas que estavam a trabalhar com as 
mulheres. Foi visto como um passo importante, 
porque os valores e o amor próprio são 
de importância central para a forma 

como aprendemos e interagimos com 
o mundo.9 Nesta sessão, vamos reflectir 
sobre os nossos próprios pontos fortes e pontos 
fracos enquanto facilitadores. Vamos também 
avaliar e comemorar o que aprendemos e 
experimentámos nas sessões deste manual.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Tornar-se um facilitador eficaz

Slide Vista geral do Manual 2

Horário 

R�fl�xã�	��b��	a�	����a�	qual�dad��	��qua�t�	
facilitadores 45 minutos
Avaliação do conteúdo e processos de aprendizagem no 
Manual 2 45 minutos
Resumo do Objectivo de Aprendizagem 2, comemorar a 
conclusão do manual 30 minutos

9 VeneKlassen e Miller, A new weave of power, people & politics: The action guide for advocacy 
and citizen participation, pág. 69.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. S��	um	fa��l�tad��	����az	
exige um entendimento das 
suas pr�prias características 
pessoais, e uma vontade de 
ser um co-formando.

1.1 Lembre aos participantes do que examinámos 
nas tr�s sessões anteriores acerca da 
fa��l�taçã�:	�	qu�	a	fa��l�taçã�	��������a	�	
como é praticada; os papéis e qualidades 
d�	um	fa��l�tad��	����az;	�,	al�uma�	da�	
d����uldad��	��m	a�	qua��	um	fa��l�tad��	d�	
grupos pode eventualmente ter de lidar.

1.2	Expl�qu�	�	qu�	vam��	faz��	���ta	����ã�	���al.	
A primeira parte será para olhar para dentro 
de n�s pr�prios - para os nossos pr�prios 
pontos fortes e pontos fracos enquanto 
fa��l�tad����,	�d��t����a�d�	f��ma�	d�	
melhorar as nossas habilidades de facilitação.

1.3 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Tornar-se um facilitador eficaz, 
�a	qual	��	pa�t���pa�t��	��fl��t�m	��b��	��	
seus pontos fortes e pontos fracos enquanto 
facilitadores e sugerem como melhorar as 
suas capacidades de facilitação.

1.4 Chame a atenção aos participantes para 
o facto de que no Manual 3 eles praticarão 
a facilitação de sessões de aprendizagem 
activa de forma a testar e melhorar as suas 
habilidades de facilitação.

2. Avaliação do conteúdo e 
processos de aprendizagem 
em relação ao Resultado de 
Aprendizagem do manual.

O Resultado de Aprendizagem 
é que os participantes 
reconheçam o papel que a 
facilitação desempenha na 
aprendizagem grupal e na 
acção em grupo.

2.1 Apresente a avaliação do Manual 2 com 
uso dos Slides intitulados Vista geral do 
Manual 2, os quais mostram o Resultado 
de Aprendizagem, os Objectivos de 
Aprendizagem e os temas das sessões sob 
cada Objectivo de Aprendizagem. Leia cada 
Slide em voz alta para mexer com a mem�ria 
dos participantes em relação ao que foi 
coberto no manual.

2.2 D� tr�s pedaços de papel a cada 
pa�t���pa�t�.	P�ça-lh��	pa�a	��fl��t���m	
sobre as experi�ncias de aprendizagem que 
tiveram nas oito sessões deste manual. Peça-
lh��	pa�a	�����v���m	uma	a���maçã�	�m	
resposta a cada uma das perguntas que se 
seguem, nos tr�s pedaços de papel:

• O que é que achei mais valioso neste 
manual?

• O que é que acho que é necessário 
reforçar neste manual?

• Que obstáculo principal prevejo 
enfrentar quando eu aplicar o que 
aprendi ao meu trabalho?
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem
2.3 Reserve tr�s espaços na parede – um para 

cada uma das perguntas - e faça com que 
��	pa�t���pa�t��	a��x�m	�ada	um	d��	��u�	
pedaços de papel no respectivo espaço na 
parede.

2.4 Peça aos participantes para partilharem 
a�	�ua�	a���maçõ��	�	faça	qua��qu��	
comentários gerais acerca do conteúdo (o 
que foi aprendido) e do processo (métodos 
participativos) empregue. Faça uso destes 
comentários para realizar um debate 
aberto sobre os elementos fundamentais da 
facilitação.

3. A comemoração das 
realizações e das tarefas 
concluídas contribui para 
desenvolver a solidariedade 
do grupo e sustentar a 
energia do mesmo.

3.1	Ap�����t�	��ta	pa�t�	���al	da	����ã�	��m	
uma observação e comentário pessoais, 
sendo estes que com a conclusão deste 
manual n�s aprendemos novas coisas, tanto 
enquanto indivíduos como enquanto grupo, e 
é importante marcar estas realizações.

3.2 Peça aos participantes para se juntarem 
num círculo e faça com que sugiram coisas 
que o grupo possa fazer para comemorar. 
Exemplos: cantar, dançar, contar hist�rias, 
representar, desenhar, etc. D� pontapé de 
saída e deixe que aconteça!

4. Resumo do Objectivo de 
Aprendizagem 2, comemorar 
a conclusão do manual

4.1  Receba de cada participante o seu trabalho 
escrito: análise de uma experi�ncia de 
ensino/aprendizagem. Depois da sessão, 
examine cada análise, faça comentários por 
escrito e devolva-as aos participantes

4.2 Indique que já estamos prontos para avançar 
para o Manual 3, no qual os participantes 
aprenderão mais acerca da facilitação, por 
via da experi�ncia de serem co-facilitadores. 
Eles projectarão e facilitarão as suas pr�prias 
sessões educacionais que encorajam a 
aprendizagem activa.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 2 • Sessão 4
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Objectivo de Aprendizagem 1 • Sessão 1Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 1

Mapeamento das nossas 
experiências com os grupos10

Propósito: reconhecer as experiências múltiplas e diversas de grupo, de que 
os participantes já dispõem, e aprofundar a aprendizagem grupal 
através da partilha

Grupo: trabalho individual, seguido de partilha e sessão plenária
Duração: 60 minutos
Materiais: um grande pedaço de papel para cada participante, mais 

marcadores e adesivo para colar as folhas à parede

Passos

1. Apresente a actividade dizendo que 
em conformidade com os princípios da 
aprendizagem activa, pretendemos iniciar 
a nossa sessão sobre os “grupos” pelo 
exame das experiências que já temos com 
os mesmos.

2. Faça com que cada participante pegue 
numa folha grande de papel e desenhe a 
sua própria pessoa no centro da folha. Um 
círculo com o seu nome é suficiente, ou 
qualquer outra forma mais criativa, p. ex. 
uma árvore para se representar no meio.

3. Recorrendo às cores para as quais são 
atraídos, peça aos participantes para 
ilustrarem de alguma maneira os muitos 
grupos dos quais fazem parte, inclusive 
a sua família, comunidade, grupos 
recreativos, culturais, etc. Peça-lhes para 
darem destaque aos grupos nos quais 
estão mais activamente envolvidos. Dê 
cerca de 15 minutos.

4. Faça com que os participantes colem as 
suas folhas à parede, para criar-se uma 
galeria.

5. A seguir, peça aos participantes para 
darem uma volta, examinarem os mapas 
uns dos outros e conversarem entre si 
acerca das suas ilustrações, durante 
aproximadamente 15 minutos.

6. Peça aos participantes para voltarem 
para a sessão plenária para debaterem as 
seguintes perguntas:

• O que é que voc� reparou 
acerca dos mapas/desenhos?

• O que é que voc� aprendeu 
a partir do seu pr�prio 
mapa/desenho?

• O que é que voc� aprendeu a 
partir dos mapas/desenhos dos 
outros participantes?

• O que é que isto revela a 
respeito dos grupos e da nossa 
experi�ncia com os mesmos?

10 Adaptado de Hunter, Bailey e Taylor, The zen of groups: A handbook for people meeting with a 
purpose, pág. 153, com a permissão dos autores.
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Anotações de resumo para o facilitador

Utilize os seguintes comentários para orientar a 
sua contribuição ao debate.

• Todos n�s fazemos parte de muitos 
grupos.

• Fazemos parte e participamos nos 
grupos por vários motivos.

• Alguns dos grupos de que fazemos 
parte exigem mais tempo e 
compromisso do que outros.

• É provável que todos n�s tenhamos 
tido algumas experi�ncias positivas 
com os grupos, mas igualmente 
algumas negativas.

• Como grupo, contamos com muitas 
experi�ncias que podem servir 
de base para construir, à medida 
que examinamos mais de perto o 
papel dos grupos e dos processos 
grupais na aprendizagem e acção 
participativas.

• Agradeça aos participantes 
pela sua participação durante a 
actividade. É precisamente disto 
que a aprendizagem grupal se 
trata!

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 1
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Mudar o mundo

Propósito: provocar os participantes a reflectirem sobre o potencial e poder 
dos pequenos grupos de efectuar a mudança e transformação a 
nível organizacional e da sociedade

Grupo: em sessão plenária
Duração: 30 minutos
Materiais: bloco gigante com a citação acima de Margaret Mead

Passos

1. Apresente a actividade, lendo a citação 
de Margaret Mead tirada do texto de 
apoio intitulado Pequenos grupos: Para a 
aprendizagem, acção e transformação.

2. Identifique um dos lados da sala para 
aqueles participantes que concordam 
firmemente com esta afirmação, e o 
outro lado para aqueles que discordam 
firmemente. Resuma as duas posições 
extremas sobre este assunto, que os 
pequenos grupos possuem o poder de 
mudar qualquer coisa que assim desejem, 
ou que os pequenos grupos não têm 
absolutamente nenhum poder de mudar 
alguma coisa em absoluto!

Nunca desconfie da capacidade de 
mudar o mundo de um pequeno grupo de 
indivíduos ponderados. Efectivamente esta 
é a única coisa que alguma vez o fez.
-Margaret Mead
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3. Peça aos participantes para tomarem 
uma atitude, deslocando-se para qualquer 
lado da sala, ou para um lugar no meio. 
Explique que este é um exercício não só 
racional como igualmente intuitivo, que 
é necessário que seja abordado de uma 
forma ponderada.

4. Agora peça aos participantes para 
realizarem uma breve conversa (de dois 
minutos ou menos) com a pessoa de cada 
lado deles, explicando a razão pela qual 
eles se posicionaram nesse sítio.

5. Convide vários voluntários para 
partilharem brevemente os seus pontos 
de vista e sentimentos sobre a questão. 
Encoraje os participantes a imaginarem e 
proporcionarem exemplos que têm a ver 
com o seu trabalho na saúde.

•		Pa�a	qu�m	������da�	���m�m��t�	
��m	a	a���maçã�,	p�ça-lh��	pa�a	
darem um exemplo de como um 
pequeno grupo efectuou uma 
mudança e qual é que foi. Porque 
é que o grupo teve sucesso?

•   Para quem não concordar com 
a	a���maçã�,	p�ça-lh��	pa�a	
partilharem uma situação em 
que um pequeno grupo tentou 
efectuar uma mudança mas 
falhou. Porque é que o grupo 
falhou?

Resuma a actividade, com uso dos 
comentários que se seguem como 
indicação:

•   Os pequenos grupos podem 
constituir as “sementes” e 
igualmente os “motores” da 
mudança.

•   A Participação Comunitária tem 
a ver com o fazer com que os 
indivíduos se juntem para abordar 
questões de interesse comum.

•   A Participação Comunitária para 
melhorar a saúde comunitária 
começa frequentemente com 
pequenos grupos de pessoas que 
se juntam para conversar, partilhar 
�d��a�,	��fl��t��,	���t��ta�	�	t�ma�	
uma atitude.

•   Os pequenos grupos são 
de importância central 
para a aprendizagem 
activa/participativa.

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 2
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Construir com aquilo de que você dispõe11

Propósito: ajudar os participantes a reconhecerem a importância da 
cooperação e da comunicação para que os grupos funcionem de 
forma eficaz

Grupo: pequenos grupos na sala de aulas
Duração: 60 minutos
Materiais: bloco gigante e marcadores, caixas preparadas anteriormente 

com vários artigos, tais como retalhos de pano, papel colorido, 
ferramentas, paus, pedras, garrafas, pedaços de vidro, cola, clipes e 
outros pequenos itens

Passos

1. Peça aos participantes para se dividirem 
em grupos de 5 a 6 pessoas e irem ficar 

em pé em volta de uma das mesas na sala. 
A seguir, entregue a cada um dos grupos 
uma caixa cheia das coisas que você 
preparou.

2. Dê as seguintes instruções:

•	Cada	��up�	���a	��m	uma	�a�xa	d�	
coisas, sendo tarefa de cada grupo 
a de construir algo que tenha algum 
��������ad�:	p�d�	���	um	�ímb�l�	�u	
algo real.

• O grupo tem que trabalhar em 
sil�ncio (sem usar palavras e sem 
passar bilhetes uns aos outros). 

11 Adaptado de Hope e Timmel, Training for transformation: A handbook for community workers. 
Book 2, págs. 83 a 84
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Eles t�m que encontrar formas de 
comunicar uns com os outros.

• Eles podem trazer tr�s coisas de fora 
da caixa para acrescentar à sua 
criação, se assim quiserem.

• Eles dispõem de 20 minutos para 
realizar a tarefa.

3. Depois de dar as instruções e responder 
a quaisquer perguntas, dê o sinal para 

iniciar o trabalho.

4. Mande parar o exercício depois de 20 
minutos.

5. Peça a todos para circularem, 
examinando cada coisa que tiver 

sido fabricado, para ver se conseguem 
reconhecer o que é.

6. Chame todos de volta à sessão plenária 
e peça aos grupos para responderem às 

perguntas que se seguem:

• O que é que contribuiu para a 
cooperação no vosso grupo?

• O que é que impediu que o grupo 
realizasse a tarefa?

• Registaram-se sentimentos de 
frustração no vosso grupo?

• O que é que voc�s aprenderam na 
base desta actividade, acerca de 
como um grupo funciona?

• Isto tem aplicação para qualquer 
grupo da vida real de que voc� fez 
parte? De que maneira?

7. Anote as respostas num bloco gigante 
para que possa fazer referência à mesmas 

durante o resto desta sessão.

8. Em resumo, faça a observação de 
que esta actividade demonstra que a 

cooperação e a comunicação são 
dois factores extremamente importantes 
no funcionamento eficaz dos grupos.

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 3
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Começar com clareza12

  

Propósito: permitir que os participantes no grupo 
se esvaziem de preocupações que 
possam desviar as suas atenções de 
uma plena participação no grupo. Isto 
contribui para desenvolver a confiança e 
sinergia grupais

Grupo: juntos na sala de aulas
Duração: 10 minutos
Material: nenhum

12 Adaptado de Hunter et al., The zen of groups: A handbook for people meeting with a purpose,A handbook for people meeting with a purpose,, pág. 
118, com a permissão dos autores.

Passos

1. Divida os participantes aos pares. 

2. Peça a cada participante para partilhar com o seu 
parceiro/a, de qualquer forma que queira, uma 
preocupação ou aflição que esteja em destaque ou 
a incomodá-lo, inclusive qualquer coisa que tenha 
sucedido antes deles entrarem na sessão. Encoraje 
os participantes a partilharem com o seu parceiro, 
qualquer coisa que possa impedir que estejam 
plenamente engajados no grupo.

3. Em seguida, leve um saco imaginário até cada 
par e peça-lhes para mimicar a colocação de tais 
preocupações e aflições no saco.

4. Diga aos participantes que depois da sessão, eles 
poderão recuperar as mesmas a caminho da saída, se 
assim desejarem.

5. Faça o resumo desta actividade, dizendo que todos nós 
trazemos preocupações para os grupos, mas que a sua 
partilha com outros no grupo pode ajudar-nos a pô-las 
de lado de modo que possamos concentrarmo-nos na 
aprendizagem e trabalho grupais para diante.
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Elaborar um plano contra o HIV/SIDA
  

Propósito: ajudar os participantes a ganhar uma percepção perspicaz sobre o 
que é necessário para que o grupo realize uma determinada tarefa

Grupo: em pequenos grupos, precedidos e seguidos de sessões plenárias
Duração: 60 minutos
Materiais: papel de bloco gigante e marcadores

Passos 

Parte 1

1. Explique aos participantes que eles 
foram convidados por uma associação 
feminina para ajudá-la na elaboração de 
uma campanha contra o HIV/SIDA a 
nível provincial para fazer lobbies junto 
do governo para proporcionar e distribuir 
preservativos gratuitos. A associação 
conta com uma base forte de membros. Na 
sua última assembleia geral, os membros 
concordaram em que a organização deve 
organizar a campanha nos próximos seis 
meses. Agora eles estão a pedir a ajuda do 
vosso grupo na elaboração do plano.

2. Divida os participantes em grupos de 
cerca de oito pessoas por grupo e dê-lhes 
30 minutos para elaborarem um plano 
para dar à organização de saúde feminina, 
fazendo uso das perguntas que se seguem 
como guia:

• Junto de quem é que a associação 
feminina deve fazer lobbies?

• Quais são as estratégias que devem 
usar?

3. Diga aos grupos que cabe a eles decidirem 
se entendem designar um líder do grupo 
ou precisamente como é que pretendem 
proceder à elaboração do plano.

4. Depois de 30 minutos, junte os grupos 
para a apresentação dos seus planos. Cada 
grupo deve levar um máximo de cinco 
minutos para realizar a sua apresentação.

Note-se: O propósito principal desta actividade 
não é de examinar quão bons são os planos 
que cada grupo produz, mas antes, de 
examinar a forma como o grupo funcionou 
na realização da sua tarefa de elaboração de 
um plano. Quem é que assumiu a liderança? 
Registaram-se divergências? Será que todos 
tiveram a possibilidade de participar?
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Parte 2

1. Uma vez concluídas as apresentações, 
agradeça a todos os grupos pelo seu 
trabalho árduo na realização da tarefa da 
elaboração de um plano.

2. Peça aos participantes para voltarem 
para os seus grupos durante cerca de dez 
minutos para reflectirem sobre a seguinte 
pergunta:

• Quais são os factores que nos 
ajudaram a alcançar a nossa meta 
de elaboração de um plano?

Para responder a essa pergunta, peça ao 
grupo para que seja tão específico quanto 
possível, p. ex. não só que todos foram 
cooperativos, mas explicando o que é 
que os participantes individuais fizeram 
especificamente para realizar a tarefa de 
elaboração de um plano. Peça ao grupo para 
registar as coisas específicas que fizeram 
dentro do seu grupo para realizar a tarefa.

3. Convoque todos os participantes de volta e 
explique que a maior parte dos grupos tem 
dois tipos de necessidades:

• Necessidades ligadas às tarefas: 
contribuindo para fazer com que a 
tarefa se realize

• Necessidades de manutenção: 
contribuindo para manter um bom 
espírito dentro do grupo

4. Peça aos participantes para identificarem 
coisas específicas que fizeram nos seus 
grupos a fim de elaborar o plano, pedindo-
lhes para indicar se a acção específica 
satisfez a “necessidade de tarefa” ou a 
“necessidade de manutenção” do grupo. 
Examine cada resposta e decidam em 
conjunto se tem a ver com “tarefa” ou 
“manutenção”. Registe cada resposta sob 
um dos dois títulos no bloco gigante.

Resuma a actividade, com uso dos 
comentários que se seguem como 
indicação:

1. Os grupos têm que responder a várias 
necessidades de modo a realizar os seus 

objectivos e manter-se junto.

2. As necessidades dos grupos enquadram-
se em duas categorias:13

• Necessidades ligadas às tarefas: 
aquelas necessidades relativamente 
à realização da tarefa ou objectivo 
do grupo.

• Necessidades de manutenção: 
aquelas necessidades relacionadas 
com a garantia do grupo funcionar 
bem e manter-se junto.

• A satisfação das necessidades de 
manutenção dentro de um grupo é 
tão importante como a realização da 
tarefa.

13 Adaptado de Hope e Timmel, Training for transformation: A handbook for community workers. 
Book 2, págs. 56 a 57.

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 4
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Dramatização: Estilos de facilitação
  

Propósito: ajudar os participantes a identificarem e analisarem estilos diversos de 
facilitação de grupos

Grupo: em pequenos grupos e sessão plenária
Duração: 60 minutos
Materiais: bloco gigante, marcadores e exemplares dos estudos de casos em anexo 

colocados com antecedência num pedaço separado de papel

Passos

1. Divida os participantes em três grupos de 
tamanho igual.

2. Dê a cada grupo um dos estudos de 
casos e peça-lhes para elaborarem uma 
dramatização com base no caso. Peça-lhes 
para apresentarem o caso de uma maneira 
que permita que todos fiquem com um 
sentido da dinâmica de grupo e do papel 
que o facilitador desempenha dentro 
do grupo. Saliente que o objectivo não 
é apresentar respostas aos problemas 
apresentados no caso, mas antes, dar uma 
vista geral da situação do grupo e de como 
este está a ser facilitado.

3. Dê a cada grupo aproximadamente 20 
minutos para elaborar a sua dramatização.

4. Diga para cada grupo apresentar a sua 
dramatização.

5. Analise as dramatizações com uso das 
perguntas que se seguem:

• Descreva os estilos de facilitação 
apresentados em cada caso. O que é 
que tornou cada um dos facilitadores 
����az	�u	�ã�	����az?

• Quais foram as principais diferenças e 
semelhanças entre os tr�s estilos?

• Quais são os pontos fortes e pontos 
fracos dos vários estilos?

• Que tipo de facilitação é necessário 
para a aprendizagem activa?

Contribua para o debate com os 
comentários que se seguem:

• As dramatizações apresentam estilos 
diferentes de facilitação: autoritário 
(unidireccional), partilhado/
participativo, democrático mas não 
�u������t�m��t�	f��ad�.

• Não existe nenhuma forma certa 
de facilitar, uma vez que situações 
diferentes requerem estilos diferentes.

• Cada estilo tem os seus pr�prios 
pontos fortes e pontos fracos, em 
função dos prop�sitos do grupo.

• O estilo de facilitação é igualmente 
��flu����ad�	p�la	p�����al�dad�	�	
valores do facilitador.

• A facilitação depende também do 
tama�h�	�	���al�dad�	d�	��up�.
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Caso 1

As mulheres em Tevele organizaram 
um Grupo pelos Direitos da Mulher, 
cujo objectivo é de sensibilizar a 
comunidade acerca da violência 
contra as mulheres. O Grupo está a 
reunir-se para planificar as actividades 
para o próximo semestre. Foi pedido 
a Laura, uma trabalhadora local da 
saúde comunitária, para facilitar a 
sessão de planificação.

Laura sente-se inteiramente responsável pelo 
plano. Ela abre a reunião dizendo ao grupo o que 
é que ela considera como sendo os principais 
problemas em volta do tema das mulheres e da 
violência. Ela pede aos membros do grupo as 
suas ideias, mas traça com rapidez quais devem 
ser as actividades principais. Ela destaca vários 
membros do grupo para algumas das actividades 
na lista que será necessário realizar. Ela diz-lhes 
o que fazer e a forma como fazê-lo, dando-lhes 
um prazo dentro do qual as tarefas devem ser 
concluídas. Ela chama vários dos membros à 
atenção no sentido de não cometerem erros. 
Todos os membros ficam silenciosos ao longo 
da reunião. Perto do fim da reunião, a Emília 
levanta a sua mão. Ela explica que terá prazer 
em realizar a tarefa que lhe foi atribuída, mas 
acha que teria melhores resultados se fosse 
realizada de outra maneira. Laura não reage 
à declaração. Ela pergunta se há quaisquer 
questões adicionais. Não há nenhumas. Ela sai 
da sala.

Caso 2

As mulheres em Tevele organizaram 
um Grupo pelos Direitos da Mulher, 
cujo objectivo é de sensibilizar a 
comunidade acerca da violência 
contra as mulheres. O Grupo está a 
reunir-se para planificar as actividades 
para o próximo semestre. Foi pedido 
a Laura, uma trabalhadora local da 
saúde comunitária, para facilitar a 
sessão de planificação.

Laura é da opinião de que as mulheres no grupo 
têm alguma compreensão da violência contra 
as mulheres na sua comunidade. Ela acha que 
elas possuem muita experiência e algumas boas 
ideias sobre o que é necessário fazer. Ela abre a 
reunião indicando que está muito interessada na 
participação de todos na elaboração do plano. 
Ela encoraja todas a expressarem as suas ideias 
e escuta com cuidado, esclarecendo no caso das 
sugestões não estarem claras. Ela indica que 
várias das ideias são novas para ela e parece 
muito interessada em descobrir mais acerca 
destas ideias. Toda a gente no grupo oferece-se 
voluntariamente para diversas tarefas. Até ao 
fim da noite, os membros combinam reunir-se 
de novo depois de duas semanas para rever o 
progresso havido nas suas actividades. Laura faz 
o resumo do debate e planos, agradecendo a toda 
a gente pela sua participação.

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 1
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Caso 3

As mulheres em Tevele organizaram 
um Grupo pelos Direitos da Mulher, 
cujo objectivo é de sensibilizar a 
comunidade acerca da violência 
contra as mulheres. O Grupo está a 
reunir-se para planificar as actividades 
para o próximo semestre. Foi pedido 
a Laura, uma trabalhadora local da 
saúde comunitária, para facilitar a 
sessão de planificação.

A Laura está muito desejosa de que toda a gente 
participe. Ela pede ideias dos grupos. Um dos 
membros quer que o plano abranja reuniões 
públicas em todas as aldeias de Tevele. Outro 
membro quer que o grupo edite uma série de 
livrinhos e a distribua. Várias outras sugestões 
foram feitas. Vários dos membros estão tão 
convencidos de que as suas ideias são as únicas 
ideias boas, que começa uma briga. Laura pede 
a todos para fazerem o favor de parar de brigar. 
Ela fixa outra data para uma reunião para duas 
semanas depois e diz que vão tentar de novo. 
A reunião interrompe-se. Nem Laura, nem 
os outros membros no grupo percebem se foi 
acordada alguma coisa.

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 1
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Qualidades de um facilitador eficaz
  

Propósito: para que os participantes identifiquem as 
qualidades (características) e habilidades de 
um facilitador eficaz

Grupo:  em pequenos grupos, e em seguida em 
sessão plenária

Duração: 40 minutos
Materiais: folhas de papel de bloco gigante e 

marcadores, Recurso para o Facilitador 
intitulado Qualidades e habilidades de um 
bom facilitador

14 Desenho adaptado de Arnold e �urke, A popular education handbook, pág. 13.

Passos

1. Divida os participantes em pequenos grupos 
(de quatro a seis pessoas). Dê a cada grupo 
um pedaço de papel de bloco gigante e 
alguns marcadores.

2. Apresente o tema indicando que os 
facilitadores, tal como os participantes, são 
indivíduos que trazem ideias, personalidades 
e experiências diferentes para o grupo. 
Lembre aos participantes da “bagagem” 
que discutimos no primeiro Objectivo de 
Aprendizagem.

3. Explique que os papéis e tarefas de um 
facilitador exigem certas habilidades. 
Igualmente necessárias são certas 
qualidades. É por isso que algumas pessoas 
são facilitadores mais eficazes que outros.

14

Olho crítico

Sapatilhas para situações 
problemáticas

Colocar um travão na 
imposição dos seus 
próprios critérios

Uma mão sensível para 
“sentir o pulsar” da 

situação

O rolo omnipresente de 
fita de arremate

Um sorriso

comunicativo
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4. Peça aos grupos para descreverem de 
qualquer forma que desejem (imagem, 
diagrama, lista) as qualidades e 
habilidades de um facilitador eficaz. 
Mostre o desenho na segunda página desta 
descrição de actividade, como exemplo de 
uma descrição criativa feita por um grupo, 
do que se exige de um bom facilitador.

5. Convoque os grupos e faça com que eles 
partilhem os resultados dos seus papéis 
de bloco gigante. Depois que o primeiro 
grupo apresente, os outros podem 
acrescentar àquilo que foi dito, caso a sua 
resposta seja parecida.

6. Faça referência ao Recurso para o 
Facilitador intitulado Qualidades e 
habilidades de um bom facilitador para 
acrescentar habilidades e qualidades 
importantes àquelas que tiverem sido 
identificadas pelos grupos.

7. Resuma a actividade, contribuindo com os 
seguintes pontos importantes:

• Não existe nenhuma forma 
“correcta” de se ser um facilitador. 
Mas conforme indicam as 
respostas dos participantes, existem 
determinadas habilidades e 
qualidades que são úteis.

• A boa facilitação trata-se tanto de 
uma habilidade como de uma arte.

•	 T���a�-��	um	fa��l�tad��	����az,	
leva tanto tempo como prática. 
Faça refer�ncia ao facto de que 
os participantes concretizarão as 
habilidades e qualidades desejáveis 
constantes do Manual 3 do m�dulo. 
É claro que se exige prática na vida 
real e no trabalho, para além do 
m�dulo.

•	 A	��fl�xã�	aut�-��ít��a	é	um	b�m	
ponto de partida.

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 2

Uma mente lúcida 
com boa imaginação e 

criatividade

Olho perspicaz

Disposto a pôr mãos à 
obra para a resolução das 

dificuldades

Ferramentas 
metodológicas

Ouvido receptivo

Reforço ideológico

Mala sempre pronta
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Tratar de situações problemáticas nos grupos

  

Propósito: ajudar os participantes a identificarem formas positivas de 
um facilitador responder a situações problemáticas, incluindo 
comentários imprestáveis e/ou comportamentos perturbadores dentro 
de um grupo

Grupo: em sessão plenária
Duração: 60 minutos, ou mais no caso de se realizarem peças teatrais
Materiais: um conjunto de cartões com comentários ou comportamentos 

imprestáveis ou situações problemáticas escritos neles, um cenário 
por cartão, colocados num saco, preparado anteriormente

Passos
Debate no plenário

1. Apresente a actividade dizendo que em 
qualquer grupo, quer seja um grupo 
de aprendizagem, quer um grupo de 
realização de quaisquer acções, um 
facilitador pode eventualmente ter de 
lidar com comentários que não servem, 
comportamentos perturbadores ou outras 
situações problemáticas. Tais comentários 
e comportamentos são capazes de 
interferir com o cumprimento pelo grupo 
da sua tarefa e igualmente com o seu 
bem-estar. Nesta actividade, pretendemos 
examinar como é que o facilitador pode 
reagir de forma construtiva a certas 
situações problemáticas.

2. Prepare o terreno para a actividade pela 
leitura da seguinte situação do grupo:

Um grupo de trabalhadores de saúde 
��t�	a	��u���-��	pa�a	�d��t����a�,	d�bat��	
�	pla�����a�	um	p����ama	��mu��t����	
de prevenção do HIV/SIDA. O facilitador 
do grupo está a estimular todos os 
participantes a partilharem as suas 
experi�ncias, contribuírem com as 
suas ideias e trabalharem rumo à 
elaboração de um plano de grupo. 
Alguns participantes exprimem a ideia 
de que a principal mensagem deve 
visar os homens, incentivando que estes 
usem preservativos. Vários outros acham 
que o foco deve estar nas mulheres. E 
alguns outros fazem a sugestão de que 
as pessoas da comunidade devem estar 
envolvidas na elaboração do plano.
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3. Agora peça aos participantes, numa base 
voluntária, para escolherem um cartão 
do saco (um cartão por participante). 
Eventualmente nem todos no grupo ficam 
com um cartão.

4. Um por um, peça a cada participante que 
tenha um cartão, para ler o cenário e, 
depois de cada cenário ser apresentado, 
colocar a seguinte pergunta aos seus/suas 
colegas: Como é que o facilitador 
deve reagir? Incentive todos a fazerem 
sugestões e a debater as sugestões. Se o 
tempo permitir, dramatizem-se alguns 
destes cenários, com participantes fazendo 
o papel de facilitadores a intervirem para 
tentar tratar da situação problemática.

Cenários sugeridos 

De repente Maria, um dos 
participantes, diz: “Ninguém se 
importa com os meus sentimentos 
acerca disto.”

Depois do grupo ter estado a 
debater durante algum tempo, 
J�a�a	�ã�	���a	�at��f��ta	�	��m�ça	a	
acusar aqueles que querem focalizar 
os homens e o uso de preservativos, 
de serem insensatos para com os 
assuntos das mulheres.

Depois do grupo estar quase a 
concluir o seu trabalho, Lúcia 
começa a chorar, dizendo que a sua 
irmã acaba de ser informada que é 
seropositiva.

Quase desde o início do debate do 
grupo, Pedro levanta uma s� ideia de 
forma persistente. Ele repete-a com 
muita força e deixa entender com 
clareza a todos que ele acha a sua 
ideia a melhor.

O	��up�	��t�	a	t��	d����uldad�	
para trabalhar, porque João está 
constantemente a interromper 
quando os demais participantes 
estão a intervir.

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 3

15

15  Desenho adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 1, pág. 10, com a permissão da, com a permissão da 
Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ. 

Um grupo de trabalhadores de saúde 
��t�	a	��u���-��	pa�a	�d��t����a�,	d�bat��	
�	pla�����a�	um	p����ama	��mu��t����	
de prevenção do HIV/SIDA. O facilitador 
do grupo está a estimular todos os 
participantes a partilharem as suas 
experi�ncias, contribuírem com as 
suas ideias e trabalharem rumo à 
elaboração de um plano de grupo. 
Alguns participantes exprimem a ideia 
de que a principal mensagem deve 
visar os homens, incentivando que estes 
usem preservativos. Vários outros acham 
que o foco deve estar nas mulheres. E 
alguns outros fazem a sugestão de que 
as pessoas da comunidade devem estar 
envolvidas na elaboração do plano.
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 Quando grupo estiver quase a concluir e 
parecer que foi alcançado um consenso 
sobre o plano, Inácio interpõe, dizendo 
que “Eu acho que este plano nunca vai 
funcionar. Eu acho o seu foco totalmente 
���ad�.”	��p���	d�	faz��	���a	a���maçã�	
ele levanta-se para sair. 

Resuma a actividade com uso dos comentários 
que se seguem como indicação:

1. Haverá frequentemente divergências 
e conflito quando as pessoas trocam 

opiniões e sentimentos num contexto de 
grupo. Às vezes os participantes fazem 
comentários que não servem e manifestam 
comportamentos perturbadores.

2. O primeiro passo importante quando 
acontecem tais situações dentro de 

um grupo, é que o facilitador reconheça 
e responda às mesmas de imediato, de 
forma aberta e construtiva.

3. Muita das vezes, fazer-se ouvir é tudo 
o que é necessário para resolver uma 

situação problemática.

4. Soluções rápidas podem funcionar para 
algumas situações, mas para outras, 

exige-se um processo mais longo. O 
facilitador deve fazer questão de ela/ele 
não tentar simplesmente encobrir os 
sentimentos – neste caso o desacordo pode 
manter-se e aprofundar-se.

5. Se bem que na maioria dos casos 
existem respostas que são úteis para 

tratar de situações problemáticas, pode 
eventualmente haver uma ocasião na qual 
simplesmente não levar em consideração 
uma afirmação imprestável feita por um 
participante, pode ser a melhor maneira de 
dissuadir a pessoa.

6. Tomar medidas preventivas tais como a 
adopção de regras de base, de processos 

de tomada de decisões e de manutenção de 
registos, frequentemente evita que surjam 
situações problemáticas.

7. Lembre-se que haverá ocasiões nas quais 
você pode eventualmente cometer erros 

ao tratar de uma situação problemática 
dentro de um grupo. Não tenha medo 
de cometer erros. Você pode aprender 
deles e melhorar as suas habilidades de 
facilitação.

Depois do grupo ter estado a 
trabalhar por algum tempo, 
Lourenço, em resposta a uma 
sugestão vinda de outro participante 
diz: “O que voc� está a propor é 
totalmente irresponsável. Este grupo 
nunca vai aceitar isso!”

Está claro quase logo que comece o 
debate em grupo que Laura não está 
a participar. Ela não contribui com 
nenhumas ideias e não diz nada.

Enquanto o grupo está a trabalhar 
arduamente, vários participantes 
começam a conversar, rindo e 
brincando. Isto distrai a todos.

Em resposta à sugestão feita por um 
dos participantes de que as pessoas 
da comunidade devem ter alguma 
infu�ncia no plano, Ant�nio comenta 
assim: “Então voc� acha que as 
pessoas da comunidade sabem 
mesmo mais acerca do HIV/SIDA do 
que os trabalhadores de saúde?

Durante o debate, Eugénia vira-se 
para o facilitador e diz: “Voc� parece 
t��	�d��a�	��xa�	��b��	qual	d�v�	���	�	
plano.”

Actividade de Aprendizagem
Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 3
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Tornar-se um facilitador eficaz16

 
 
Propósito: ajudar os participantes a reflectirem sobre os seus pontos fortes e pontos 

fracos a nível individual enquanto facilitadores e identificar acções 
específicas que melhorariam as suas capacidades de facilitação

Grupo: em pequenos grupos, e em seguida em sessão plenária
Duração: 30 minutos
Materiais: bloco gigante e marcadores

Passos

1. Divida os participantes aos pares.

2. Apresente a actividade, dizendo que é 
provável que todos nós tenhamos tido 
alguma experiência em facilitar um 
grupo, p. ex. um debate na sala de aulas, 
uma reunião da equipa no serviço ou 
na igreja, ou talvez mesmo uma reunião 
comunitária. A reflexão sobre tais 
experiências constitui um bom ponto 
de partida para o reforço das nossas 
capacidades como facilitadores.

3. Peça a cada um dos pares para partilhar 
um com o outro, uma situação na qual eles 
desempenharam (por um tempo reduzido 
ou mais tempo) um papel de facilitador 
num grupo e para falar sobre o seguinte:

• Quais são os meus pontos fortes 
enquanto facilitador?

• Quais são os meus pontos fracos?

• Que habilidades e atitudes eu acho 
que ainda preciso de adquirir?

• Quais são as formas que podiam 
ajudar-me a melhorar as minhas 
qualidades e habilidades de 
facilitação?

4. Peça aos pares participantes para 
sugerirem algumas acções específicas que 
os ajudariam a aumentar a sua capacidade 
e confiança enquanto facilitadores.

5. Junte os grupos de novo e faça com 
que os pares revelem as suas respostas 
relativamente aos pontos fortes e pontos 
fracos - se assim quiserem. Não pressione 
alguém que esteja relutante.

6. Faça com que os pares apresentem 
quaisquer sugestões específicas no 
sentido de melhorar o desenvolvimento 
das suas capacidades. Registe as suas 
respostas num bloco gigante e indique que 
estas serão úteis para orientar as nossas 
experiências e debates no Manual 3 do 
módulo.

16 Adaptado de Hunter et al., The art of facilitation: How to crate group Synergy, pág. 178, com a 
permissão dos autores.
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Utilize estes quatro Slides para fornecer a vista geral do Manual 2. 

Slide 1

Manual 2: Resultado de Aprendizagem
Ao concluir o presente manual, o participante estará em condições 
de:

Reconhecer o papel crítico que a facilitação 
desempenha na aprendizagem grupal e no estímulo 
de acções grupais.

Slide 2

Objectivos de Aprendizagem
A fim de alcançar o Resultado de Aprendizagem do presente manual, 
o participante fará o seguinte:

1. Examinar o papel dos pequenos grupos na 
aprendizagem e acção participativas.

2. Identificar os elementos fundamentais da facilitação 
eficaz de grupos.

Slides
 Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 4

 Vista geral do Manual 2
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Slide 3

Objectivo de Aprendizagem 1

Sessão 1  As nossas próprias experiências em grupos
Sessão 2  Grupos para a aprendizagem e para a acção
Sessão 3  Como é que os grupos funcionam
Sessão 4  Processos grupais saudáveis

Slide 4

Objectivo de Aprendizagem 2

Sessão 1  Facilitação: O que significa e como é praticada
Sessão 2  Papéis e qualidades de um facilitador eficaz
Sessão 3  A facilitação em situações problemáticas
Sessão 4  Reflexão, avaliação e comemoração
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 Vista geral do Manual 2

Vista geral

A formação em saúde centrada nas pessoas 
do Centro de Massinga está enraizada na 
aprendizagem activa. Na maioria dos casos, 
a aprendizagem activa realiza-se no contexto 
de grupos, uma vez que envolve interacções 
e relacionamentos. Num ambiente de 
aprendizagem activa, os estudantes tornam-se 
participantes enquanto participam na projecção, 
provisão e avaliação de Actividades de 
Aprendizagem. E os professores tornam-se 
facilitadores, fazendo uso de abordagens e 
recursos que orientam os estudantes no processo 
de aprendizagem.

O presente manual focaliza os elementos 
fundamentais da facilitação de grupos. Ele 
examina a natureza dos pequenos grupos como 
mecanismos de aprendizagem activa e de acções 
colectivas. Ele identifica alguns dos factores que 
contribuem para, ou dificultam, os processos 
participativos de aprendizagem grupal. Ele 
explora os elementos imprescindíveis da 
facilitação e identifica as qualidades de um 
facilitador eficaz de grupos.

Resultado de Aprendizagem

Ao concluir o presente manual, o participante 
estará em condições de:

• Reconhecer o papel crítico que 
a facilitação desempenha na 
aprendizagem grupal e no fomento 
da saúde e desenvolvimento 
centrados nas pessoas.

Objectivos de Aprendizagem

De modo a alcançar o Resultado de 
Aprendizagem do presente manual, o 
participante fará o seguinte:

• Examinar o papel dos pequenos 
grupos na aprendizagem e acção 
participativas.

•	 Id��t����a�	��	�l�m��t��	
fu�dam��ta��	da	fa��l�taçã�	����az	
de grupos.

17 Desenho adaptado de Gohl, Germann e Schwarz et al, Participatory impact monitoring: Booklet 
4, pág. 32, com a permissão da Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.

17
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Dinâmica de grupo

Constituir:
Isto é quando um grupo se junta pela primeira 
vez. O professor ajuda pela facilitação das 
apresentações, apresentando as actividades 
participativas e esclarecendo o propósito e 
tarefas do grupo.

Normalizar:
O grupo começa a partilhar ideias e decide 
como trabalhar em conjunto. O professor ajuda 
pela elaboração de regras de base, estimulando 
a participação das pessoas mais tímidas e 
levando o grupo rumo ao seu propósito.

Assaltar:
Isto é quando há divergências de opinião 
enquanto o grupo realiza uma determinada 
tarefa. Os membros estão a resolver-se e o 
grupo está a tornar-se mais funcional. O 
professor ajuda pela clarificação e reflexão das 
ideias, e por servir de moderador.

Executar:
Isto é quando o grupo focaliza a tarefa principal 
e trabalha em conjunto como equipa para 
executá-la. O papel do professor é de manter 
o grupo focado e de proporcionar, conforme 
a necessidade, tanto incentivação como 
facilitação.

Os grupos passam por vários 
processos e fases de desenvolvimento 

ao realizarem uma determinada 
tarefa18

18 Citação e desenho adaptado  de London Deanery Faculty Development,London Deanery Faculty Development, E-learning modules: small group 
teaching (em linha: http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/small-group-teaching/group-dy-: http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/small-group-teaching/group-dy-//www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/small-group-teaching/group-dy-www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/small-group-teaching/group-dy-
namics-group processes), com apermissão da editora e de Infed.org. As ideias originais vem de Tuck-), com apermissão da editora e de Infed.org. As ideias originais vem de Tuck-
man, Developmental sequence in small groups (em linha: http//dennislearningcenter.osu.edu/references/
group%20DEV%20ARTICLE.doc)

Normalizar

Assaltar

Executar

Constituir
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Pequenos grupos: 
Para a aprendizagem, acção e transformação

Nenhum de nós vive e trabalha isoladamente. 
Nós todos estamos ligados de várias formas a 
muitos grupos, quer pequenos quer grandes. 
Fazemos parte e participamos nos grupos por 
vários motivos. Alguns dos grupos de que 
fazemos parte, exigem muito tempo e energia, 
ao passo que outros grupos que integramos 
podem eventualmente ser de interesse transitório 
e exigem um compromisso limitado. Todos nós 
tivemos experiências positivas de grupo, como 
provavelmente algumas experiências negativas 
também.

A nossa família é o primeiro grupo significativo 
de que fazemos parte. Temos pouca opção 
na família da qual fazemos parte. Contudo, à 
medida que ficamos mais crescidos, integramos 
outros grupos: na escola, no serviço ou na 
comunidade. Muitos dos grupos nos quais 
participamos na idade adulta, são grupos que 
integramos por opção.

Ser membro de um grupo é diferente de fazer 
parte de uma multidão. Os indivíduos que 
fazem parte de uma multidão acumulada numa 
rodoviária, por exemplo, podem eventualmente 

não ter nenhum motivo para interagir. Contudo, 
uma experiência grupal é potencialmente 
uma experiência na qual as pessoas interagem 
umas com as outras para um determinado fim: 
aprender, tomar uma atitude ou ocasionar a 
transformação. Ela dá uma oportunidade para 
o crescimento pessoal e, em alguns casos, pode 
ser uma experiência que muda a vida da pessoa.

O poder dos pequenos grupos de 
efectuar a mudança

É provável que nós todos conheçamos dizeres 
comuns tais como: “a união faz a força”, ou 
o provérbio etíope “quando as teias de aranha 
juntam-se, elas conseguem amarrar um leão”. 
Estas expressões evocam o poder dos pequenos 
grupos. Em muitos pontos o desenvolvimento 
e transformação comunitários estão enraizados 
na constituição e trabalho dos pequenos grupos. 
Uma “comunidade” não simplesmente surge e 
se compromete a resolver problemas ou iniciar 
a mudança. Em vez disso, muita das vezes 
o processo de desenvolvimento comunitário 
começa por pouca gente - um pequeno grupo 
– motivada por preocupações em comum, que se 

Nunca desconfie da capacidade de mudar o 
mundo de um pequeno grupo de indivíduos 

ponderados. Efectivamente, esta é a única coisa 
que alguma vez o fez.

- Margaret  Mead
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junta para conversar, partilhar ideias, planificar 
e reflectir. Este processo de aprendizagem activa 
pode levar a acções colectivas relevantes e 
animadas.

Muita das vezes é pelo trabalho de um pequeno 
grupo que os indivíduos, sobretudo aqueles 
que estão marginalizados, conseguem achar as 
suas vozes e ganhar confiança suficiente para 
visionar novas possibilidades. Os pequenos 
grupos podem ser como as “sementes que 
crescem no seio da comunidade”,19 dando à 
luz a mudança. Os pequenos grupos podem 
acabar por ligar-se uns aos outros para 
constituir movimentos ou organizações de 
maior dimensão que conseguem ocasionar uma 
transformação de grande envergadura a nível 
local e talvez até a nível mundial.

O papel dos pequenos grupos na 
saúde centrada nas pessoas

A importância e potencial dos “pequenos 
grupos” são bem reconhecidos na prática 
sanitária. Nós sabemos que as atitudes e hábitos 
relacionados com a saúde podem ser mudados 
através de processos grupais. Sabemos que as 
mudanças nas políticas nos sistemas de saúde 
têm maior probabilidade de ser efectuados 
por um grupo, ou por grupos, que trabalhe(m) 
de forma solidária, do que por indivíduos. E 
sabemos que enquanto trabalhadores de saúde, 
podemos ser mais eficazes se trabalharmos 
em equipas/grupos. Contudo, uma pergunta 
permanece: que papel os grupos têm na 
promoção da saúde comunitária centrada nas 
pessoas?

As abordagens potencializantes de 
aprendizagem, como por exemplo a abordagem 
de educação popular de Freire, baseiam-se 
em processos grupais que aproveitam o que 
o formando já sabe e as suas capacidades 
criativas. Ela afirma as capacidades dos 
formandos de assumir a responsabilidade pela 
sua própria aprendizagem e acção, e pela 
aprendizagem e acção do grupo. Ela exige que 
ajustemos ou até efectuemos mudanças radicais 
à forma como pensamos e praticamos o ensino 
e aprendizagem.

A saúde participativa centrada nas pessoas 
desenvolve-se na base dos mesmos conceitos 
que estão subjacentes à aprendizagem activa e 
à sua facilitação. Ela reconhece que as pessoas 
locais sabem muito acerca da sua própria 
situação e problemas. E que elas são criativas, 
competentes e estão ávidas de participar nas 
suas próprias actividades sanitárias. Para os 
trabalhadores de saúde, isto pode significar 
que temos que efectuar alguns ajustamentos 

Tome um momento para 
reflectir
É provável que todos n�s possamos 
contar uma hist�ria acerca de como 
um grupo de pessoas empenhadas 
trabalhou em conjunto para fazer uma 
grande diferença (exemplos: grupo de 
direitos das mulheres, grupo religioso).

Em	���p��ta	à	a���maçã�	d�	qu�	“um	
pequeno grupo de indivíduos pode 
mudar o mundo”.

•	 S���	qu�	v��ê	������u�	�d��t����a�	
uma situação na qual um pequeno 
grupo foi responsável por ocasionar 
uma	muda�ça	��������at�va	�a	�ua	
comunidade?

•	 V��ê	������u�	�d��t����a�	uma	
situação em que um pequeno grupo 
tentou operar uma mudança mas 
não conseguiu?

19 Citação de Bopp e Bopp, Recreating the world: A practical guide to building sustainable commu-
nities, pág. 123.
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e até mudanças importantes na forma como 
pensamos e realizamos o nosso trabalho nas 
comunidades. Significa que precisamos de ter 
mais conhecimentos da natureza dos grupos, 
de porque é que são constituídos e como é 
que funcionam. E precisamos de possuir as 
qualidades e habilidades para facilitar com 
eficácia os processos grupais que garantam 
que as pessoas estejam potencializadas para 
descobrir, analisar e envolver-se na abordagem 
dos seus próprios problemas de saúde.

Desenvolvimento dos pequenos grupos

Os pequenos grupos constituem-se de formas 
diferentes, em função da finalidade, altura, 
local e facilitação. No entanto, quer seja um 
grupo de aprendizagem, um grupo de saúde 
feminina a nível de aldeia ou um grupo de 
advocacia comunitária, existem algumas fases 
em comum pelas quais os pequenos grupos 
passam no seu desenvolvimento. Estas fases, 
descritas por Tuckman,20 incluem as seguintes:

• Constituir-se: O grupo junta-se 
pela primeira vez e os membros 
conhecem-se.

• Normalizar: O grupo começa a 
partilhar ideias, desenvolver a 
�����a�ça	�	��	�m	d����çã�	a	uma	
d�t��m��ada	���al�dad�.

•	 A��alta�:	O	���fl�t�	p�d���	�u����	
enquanto o grupo resolver-se e 
tornar-se funcional.

• Executar: O grupo começa a 
trabalhar em conjunto como 
equipa para executar as tarefas 
��xada�.

Fundamental para o desenvolvimento, coesão 
e funcionamento eficaz de qualquer pequeno 
grupo, é a confiança. Nem sempre está claro, 
precisamente como é que a confiança pode 
ser desenvolvida. O grupo tem que promover 
uma comunicação que seja aberta, honesta e 
apoiante. É necessário que os participantes 
do grupo se sintam seguros e consigam 
expressar-se sem preocupar-se com a rejeição. É 
necessário que haja respeito.

Pela sua própria natureza, o desenvolvimento 
de grupos é um processo participativo. Verifica-
se partilha de preocupações e de informação, 
estabelecimento de metas e a planificação e 
organização para a acção. Cada grupo encontra 
o seu próprio caminho para realizar os seus 
fins. Se bem que pode eventualmente haver 
unidade de visão e um clima de confiança, pelo 
caminho seguido pela maior parte dos grupos, 
surgirão às vezes desacordos e tensões.

Facilitação dos pequenos grupos

A maior parte dos grupos que se constituem 
para fins de aprendizagem, acção e 
transformação, provavelmente não consegue 
realizar estes fins sozinhos. Mesmo com 
intenções inteiramente positivas, os membros 

Tome um momento para 
reflectir
R�fl��ta	��b��	um	��up�	qu�	��t�ja	
envolvido actualmente em actividades 
sanitárias na sua comunidade:

•	 Qual	é	a	���al�dad�	d�	��up�	�	��m�	
é que foi constituído?

• Quem está a participar neste grupo 
e será que todos os membros estão 
plenamente activos?

• Qual podia ser o seu papel no 
grupo?

20 Tirado de Tuckman, Forming, storming, norming and performing in groups, no Infed.org (em linha: http://
www.infed.org/thinkers/tuckman.htm).
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do grupo talvez não saibam como desenvolver a 
confiança e compreensão necessárias para fazer 
com que o grupo funcione bem. Ou talvez não 
consigam tratar da tomada de decisões, ou das 
situações de conflito, que poderão surgir dentro 
do grupo. Eles precisam de facilitação. Um 
facilitador orienta e auxilia um grupo a realizar 
os seus fins. O facilitador pode provir do interior 
do grupo, ou de fora.

Não existe nenhuma forma “certa” de facilitar 
um grupo. A forma como isto se faz, depende 
do grupo e dos seus fins. E depende igualmente 
da personalidade, sistema de valores e 
experiência do facilitador. Os facilitadores, tal 
como qualquer outro tipo de líderes, podem 
ser autoritários ou democráticos, ou algures no 
meio, nas suas abordagens à provocação dos 
acontecimentos dentro do grupo.

O consenso geral é que um facilitador tem 
duas principais funções dentro de um grupo. 
A primeira função do facilitador é de fazer 
realizar-se as tarefas do grupo. O foco está 
no conteúdo: o que é debatido, decidido, 
planificado, resolvido e feito. A segunda função, 
provavelmente mais importante, é de manter o 
bem-estar do grupo. Isto tem tudo a ver com o 
que acontece dentro do grupo, isto é, com os 
processos grupais. A forma como se realiza 
a comunicação, a forma como a liderança é 
compartilhada ou não, as atitudes e sentimentos 
que afectam o trabalho e nível de energia 
do grupo, e como é que as divergências são 
tratadas.

Conceitos que se deve levarem 
em consideração ao facilitar ou ao 
participar em pequenos grupos

Conforme foi observado no início deste 
documento, todos nós participamos em muitos 
grupos, nos quais aprendemos, planificamos 
actividades e tomamos acções. Em alguns 
grupos nós somos membros e em outros 
grupos somos líderes ou facilitadores. Contudo, 
qualquer que seja o nosso papel, quer como 
membro quer como facilitador, existem vários 
conceitos fundamentais acerca dos grupos que 
contribuirão para fazer com que a experiência 
grupal seja mais rica e mais valiosa: Estes 
incluem os seguintes:21

• Singularidade individual – se bem que 
um grupo se esforça pela unidade e 
p��	���al�dad��	��mu��,	é	�mp��ta�t�	
que se lembre que cada membro do 
grupo é singular e tem a sua pr�pria 
visão do mundo expressa através de 
ideias, convicções, cultura, mem�rias e 
padrões de comportamento.

Tome um momento para 
reflectir

Pense numa ocasião em que voc� 
tentou facilitar um debate em grupo 
no seu local de trabalho ou na sua 
comunidade:

• Conseguiu realizar as duas funções, 
ou seja, a realização da tarefa e 
a manutenção do bem-estar do 
grupo?

• Para voc�, qual das funções foi a 
mais importante, e por que razão?

• Voc� estava à vontade a facilitar o 
grupo?

21 Tirado de Hunter et al., The art of facilitation: How to crate group synergy, págs. 5 a 7, com a5 a 7, com a 
permissão dos autores.
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• Poder – o poder constitui sempre um 
factor em qualquer grupo. É necessário 
qu�	��	�d��t���qu�	�	��	t�abalh�	
pelas questões de poder. Nos grupos 
participativos é muito importante que 
haja um equilíbrio de poder entre o 
facilitador e os membros do grupo.

• Sentimentos – os sentimentos são 
importantes e é necessário que sejam 
reconhecidos.

•	 C����a�ça	–	um	��up�	d����v�lv�	a	
�����a�ça	at�avé�	da	pa�t�lha.	P���ta�	
atenção aos sentimentos e a questões 
de poder, estimulará a criação de 
laços entre os membros do grupo e 
ap��fu�da��	a	�����a�ça.

• As fases na vida de um grupo – os 
grupos passam por diversas fases e 
é mais provável que amadureçam e 
��jam	����az��,	��	�up��am	��	���fl�t��	
e questões ligadas ao poder pelo 
caminho.

• Finalidade do grupo - é necessário que 
cada grupo tenha clareza acerca da 
�ua	���al�dad�.	Um	��up�	��m	���huma	
���al�dad�,	����	������az.

• Regras de base - os grupos funcionam 
melhor se houver regras para esclarecer 
e proteger a forma como vai funcionar. 
As regras podem eventualmente 
abordar o sigilo, a pontualidade, as 
responsabilidades pessoais e quaisquer 
outros assuntos que suscitarem 
preocupação no grupo.

• Falar e escutar – fazer parte de um 
grupo tem a ver com a fala e a 
escuta. Quanto mais habilidades de 

comunicação de que voc� dispõe, 
melhor é. Regra geral, escutar é mais 
importante que falar.

•	 C��fl�t�	–	�	���fl�t�	d��t��	d��	��up��	é	
normal. É necessário que o mesmo seja 
atendido e superado com prontidão. 
Pode levar a um crescimento positivo a 
nível pessoal e grupal.

• Tomada colectiva de decisões – isto 
��������a	qu�	t�da	a	���t�	������da	
com as decisões que forem tomadas 
no grupo.

Comemorar as realizações do grupo

Os pequenos grupos desempenham um papel 
imprescindível na aprendizagem participativa 
e na planificação e implementação de acções 
colectivas. Efectivamente os grupos podem 
ser as “sementes” e igualmente os “motores” 
de mudanças pequenas e grandes nas nossas 
vidas e na saúde e desenvolvimento das nossas 
comunidades.

As realizações dos grupos acontecem a vários 
níveis, tanto para os participantes individuais, 
e do grupo como uma unidade. Demasiadas 
vezes, não afirmamos e comemoramos os 
sucessos da aprendizagem e trabalho em 
conjunto. A comemoração é uma ferramenta 
necessária e potente para desenvolver, 
fortalecer e suster os grupos. O canto, dança, 
pintura, escrita e leitura de poesia, praticar 
desportos e tomar uma refeição em conjunto, 
podem aumentar muito a riqueza e valor da 
aprendizagem e trabalho em grupos.

Texto de Apoio aos Participantes • Leitura Reflectiva
Manual 2 • Objectivo 1 • Sessões 1 e 2



Introduzir a  “Arte” de Facilitação 2manua
l

��

22 Adaptado de Maughan e Webb, Small group learning and assessment (em linha http://www/.ukcle.ac.uk/
resources/temp/assessment.html), com a permissão dos autores.
23 Desenho adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 1, pág. 23, com a permissãocom a permissão 
da Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ..
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 Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 2

Aprendizagem grupal:
Para que é que serve? 22

A educação é um empreendimento social no 
qual todos os indivíduos dispõem de uma 
oportunidade de contribuir e para o qual 
todos sentem uma responsabilidade.
 – John Dewey

O trabalho em pequenos grupos 
proporciona um ambiente apoiante 
no qual os participantes/estudantes 
podem
• Fazer uso dos seus colegas como 

recurso de aprendizagem.
• Partilhar a perícia, métodos de 

estudo, ideias e preocupações.
• Gerar ideias (forma criativa de 

pensar).
•	 Id��t����a�	���a�	d�	�����â���a	�m	

comum.
• Assumir riscos num ambiente de 

�����a�ça	�	����l�.
• Aprender a dar e receber feedback.
• Dar e receber apoio.
•	 �����v�lv��	a	aut�-�����a�ça	�	

aumentar a motivação.
• Conseguir passar por experi�ncias e 

mal-entendidos.
• Produzir sinergia (na qual o 

rendimento colectivo do grupo é 
maior que a soma das contribuições 
individuais).

• Aprender a tornar-se menos 
dependente do professor e a 
assumir mais controlo sobre a sua 
aprendizagem.

• Desenvolver habilidades tais como 
de negociação, trabalho em 
grupos, liderança, cooperação, 
organização.

Contudo, alguns participantes não 
gostam nem aproveitam o trabalho 
em pequenos grupos, por causa do 
seguinte
• Pode eventualmente ser um novo 

método de aprendizagem, para o 
qual não se sentem devidamente 
preparados.

• Pode criar preocupações sobre 
como eles serão avaliados.

• Pode haver questões dentro do 
grupo ligadas à “personalidade” 
que obstruem o progresso e o 
prazer.

• Alguns podem preferir trabalhar 
��z��h��	d�	m�d�	qu�	��qu�m	�m	
controlo, tanto do processo como 
do resultado da aprendizagem.

•	 T�abalha�	a�	��u	p�óp���	��tm�	���a	
bem com o seu nível pessoal de 
empenho.

• O trabalho de grupo deve incentivar 
opiniões divergentes, mas alguns 
estudantes acham isto intimidador, 
e portanto, sentem-se “mais livres” 
quando sentados numa aula!

23
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Funcionamento eficaz dos grupos:
Factores chave

Questões fundamentais que 
carecem de consideração para o 
funcionamento eficaz dos grupos24

Cooperação: 
Aprender ou trabalhar de forma 
eficaz dentro de um grupo, carece de 
cooperação.
A cooperação dentro de um grupo assume 
diversas formas. 

Diálogo: 
A comunicação, tanto verbal como não-
verbal, constitui o sangue vital do trabalho 
em grupo.

Liderança: 
Dá foco, direcção e inspiração.
Existem estilos diferentes de liderança de 
grupos.

Poder:  
Muita das vezes os grupos enfrentam 
problemas relacionados com o poder.
Existem tipos diferentes de poder dentro 
de um grupo.

Sentimentos: 
Os sentimentos desempenham um 
papel fundamental na maior parte das 
interacções grupais.
Há muitos sentimentos diferentes em 
qualquer grupo em alturas diferentes.

Confiança: 
O desenvolvimento da confiança é de 
importância crítica para o funcionamento 
eficaz dos grupos.
O estabelecimento da confiança 
leva tempo e sensatez em relação às 
necessidades do grupo.

Outras considerações ao trabalhar-se 
em grupos, têm a ver com o ambiente 
físico

Espaço: 
Necessidade de espaço que permita que os 
participantes circulem e que os subgrupos 
funcionem.

Disposição:  
Flexibilidade para movimentar as 
cadeiras, mesas, etc.

Tamanho do grupo: 
Os exercícios participativos feitos em 
grupos, são sensíveis ao tamanho do 
grupo.

Materiais: 
Muita das vezes o trabalho em grupos 
exige a disponibilidade de certos tipos 
de materiais e apetrechos, por exemplo 
blocos gigantes, marcadores, etc.

24 Adaptado de Hunter et al., The zen of groups: A handbook for people meeting with a purpose,A handbook for people meeting with a purpose, págs. 7 a 16, 
com a permissão dos autores.
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O que é que os indivíduos
trazem ao grupo?25

25 Adaptado de Hunter et al., The zen of groups: A handbook for people meeting with a purpose, pág. 2, com a 
permissão dos autores.
26  Desenho adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 2, pág. 28, com a permissão 
da Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.

Tal como descobrimos, cada um de nós faz 
parte de muitos grupos. Enquanto indivíduos, 
temos as nossas próprias famílias e redes de 
amigos, colegas e colegas de aula. Fazemos 
parte de grupos culturais, políticos e religiosos. 
Integramos associações e grupos comunitários. 
E temos o nosso local de trabalho em Massinga 
e em Moçambique.

Todas estas ligações com os outros contribuem 
para constituir os nossos antecedentes. A partir 
destes antecedentes provêm as nossas próprias:

Os grupos consistem em indivíduos. Enquanto 
participante, chegamos a qualquer grupo 
com todos os elementos acima referidos. Isto 
descreve-se como a nossa bagagem. Todos nós 
temos isto. Ao examinarmos o papel dos grupos 
para a aprendizagem e para o trabalho, é útil 
que tenhamos conhecimento da nossa própria 
bagagem.

Levando em conta tudo que os indivíduos levam 
para um grupo, é fácil ver porque é que fazer 
parte de qualquer grupo, quer seja um grupo de 
aprendizagem, quer um grupo de trabalho, tem 
os seus desafios.ideias convicções

inibições desejos
tragédias sentido de humor
mem�rias nível de tolerância com os outros
sonhos comodidade connosco pr�prios
estilo de discurso padrões de comportamento
esperanças receios e ansiedades

Tome um momento para 
reflectir

• Será que estou consciente 
de alguma bagagem que 
eu tenho?

• Será que estou à vontade 
com a minha bagagem?

• Deixo espaço para a 
bagagem dos outros?

26
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Necessidades do grupo ligadas
às tarefas e necessidades de manutenção27

27 Adaptado de Hope e Timmel, Training for transformation: A handbook for community workers. 
Book 2, pág. 58.

Necessidades ligadas às tarefas Necessidades de manutenção
Iniciar – ajudar o grupo a dar pontapé de 
saída na tarefa. Oferecer sugestões, ideias, 
planos de como arrancar.

Estimular – ser simpático, responder às 
sugestões feitas pelos outros, mostrar apreço 
e aceitação.

Pedir informações – perguntar quais são as 
informações de que os membros do grupo 
d��põ�m	�	�d��t����a�	a	��f��maçã�	qu�	é	
necessário encontrar em outra parte.

Inclusão – dar a todos a oportunidade de 
intervir, assumir papéis de liderança e ser 
reconhecido. Assegurar-se em particular 
que os membros calados do grupo 
conseguem intervir.

Proporcionar informação – partilhar factos 
ou experi�ncias relevantes.

Reconhecer e exprimir sentimentos 
– estimular um clima no qual os membros 
do grupo sintam que podem partilhar os 
seus sentimentos sem perigo.

Solicitar opiniões – a boa tomada de 
decisões depende de saber o que todos os 
membros pensam e sentem acerca de uma 
sugestão.

Reconhecer divergências – ajudar aqueles 
que t�m diverg�ncias para compreender as 
opiniões uns dos outros e, ao mesmo tempo, 
���t��ua�	a	a���ma�	��	��t�������	��mu��,

Explicar – dar exemplos práticos ou 
d�����çõ��	pa�a	���la�����	um	d�t��m��ad�	
ponto.

Diagnosticar as dificuldades – sensível às 
tensões e disposto a admitir erros.

Esclarecimento – repetir um ponto para 
esclarec�-lo.

Aliviar a tensão – pôr os problemas à vista e 
fazer uso do humor, caso seja conveniente.

Resumir – expor em poucas palavras os 
pontos principais até aqui.

Verificar – ver se os membros do grupo 
estão satisfeitos com o processo.

Verificar o consenso – ver se toda a gente, 
sobretudo os membros calados, concordam 
sobre um determinado ponto.

Promover a criatividade – incentivar novas 
ideias e novas formas de examinar as 
questões.

Contar com um processo claro – isto 
vai ajudar na tomada de decisões que 
��fl��tam	�	��up�	�	�ã�	�ó	um	�u	d���	
membros.

Avaliar – criar a oportunidade para que 
os membros do grupo expressem os 
seus sentimentos e reacções acerca do 
funcionamento do grupo.

Para trabalhar em conjunto de forma eficaz, os grupos têm 
que estar conscientes de várias necessidades e responder às 
mesmas, para realizar os seus objectivos e manter-se unidos. 
Estas necessidades enquadram-se em duas categorias:

1. Necessidades ligadas às tarefas 
– aquelas necessidades relativamente à 
realização da tarefa.

2. Necessidades de manutenção 
– aquelas relacionadas com a manutenção do 
bem-estar do grupo.
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Ser um membro eficaz do grupo28

Lembre-se que não existe nenhuma forma 
certa de ser um bom membro de um grupo. 
Muito pelo contrário, é a diversidade de ideias, 
de pontos de vista e sentimentos que torna 
interessante uma experiência de aprendizagem 
grupal. E é a diversidade de habilidades e 
abordagens dos seus membros que pode 
trazer poder a um grupo que procura efectuar 
mudança.

Contudo, existem efectivamente algumas coisas 
que você pode fazer para ser um membro eficaz 
de um grupo, incluindo as que se seguem:

• Conhecer os outros no grupo pelo 
seu nome. Um interesse amigável 
nos outros membros contribui para 
d����v�lv��	um	�l�ma	d�	�����a�ça	
e abertura.

• Fazer um esforço para compreender 
os objectivos, valores e práticas do 
grupo.

• Contribuir para os debates, tomada 
de decisões em grupo e realização 
de tarefas.

• Revelar os seus pensamentos, ideias, 
sentimentos e preocupações. Estes 
acrescentam riqueza ao grupo.

• Escutar generosamente os outros, 
mesmo que às vezes a sua 
“bagagem” crie impedimento.

• Falar concisa e directamente sobre 
o ponto em debate. Lembrar-se de 
que o tempo é precioso.

• Ser pr�-activo. Isto é, tomar um 
papel de iniciar quando consegue 
faz�-lo.

•	 S��	fl�xív�l.	Ev�ta�	a	t�mada	d�	
p���çõ��	��xa�.	L�mb��-��	qu�	�ã�	
existe nenhuma forma certa.

• Se voc� não entender, ou tiver 
perdido algo, confessar o sucedido.

•	 Nã�	�v�ta�	�	���fl�t�.	A	d�v���ê���a	
�	�	���fl�t�	faz�m	pa�t�	�mp��ta�t�	
do desenvolvimento de um grupo.

• Cumprir os seus compromissos. Fazer 
o que voc� diz que vai fazer, dentro 
do prazo dado.

• Deixar o seu grupo claro e sem 
�ada	d��xad�	��m	���	d�t�.	V������a�	
��	��m	d�	uma	����ã�	d�	��up�,	qu�	
voc� não teria acumulado qualquer 
bagagem adicional.

28 Adaptado de Hunter et al., The zen of groups: A handbook for people meeting with a purposeA handbook for people meeting with a purpose, 
págs. 49 a 51, com a permissão dos autores.49 a 51, com a permissão dos autores.
29 Desenho adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 1, pág. 23, com a permissão da, com a permissão da 
Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.

29
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Conteúdo
O QUE FOI FEITO

Processo
COMO É QUE ACONTECEU

• O QUE foi dito

• O QUE foi decidido

• O QUE foi resolvido

• O QUE foi debatido

• O QUE foi feito

• O QUE foi esclarecido

• QUE seguimento é que 
f��	pla�����ad�

• COMO é que comunicámos
Com abertura? Franqueza? Comunicação 
bidireccional?

• COMO é que incluímos ou excluímos os membros
“populares” ou “não populares”?

• COMO é que a liderança foi realizada?
Inexistente? Partilhada? Unidireccional?

• COMO é que as diverg�ncias foram tratadas?
Admitidas abertamente? Não levadas em 
consideração? Estimuladas?

• COMO é que o tempo foi aproveitado?
Desperdiçado? Apressado? Dirigido pelo rel�gio?

• COMO é que as atitudes e sentimentos afectaram 
o nosso trabalho?
Não levadas em consideração? admitidas? 
Sensível?

• QUÃO energéticos fomos
Apáticos? Frenéticos? Incutidos com energia?

31

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 2 • Objectivo 2 • Sessões 1 e 2

 

Do que é que se trata o conteúdo?
Do que é que se trata o processo?30

30  Adaptado de Wotton et al., Basic concepts of international health module, pág. xiii.
31  Desenho adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 4, pág. 12, com a permissão da, com a permissão da 
Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.

O conteúdo é parecido com a parte do 
nadador que é visível acima da água.

O processo é a parte do nadador que está 
por baixo da água, mas que é muito importante 
para o progresso que o nadador ganha rumo ao 
alcance do seu destino.
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Melhores práticas para os facilitadores

32 Desenho  adaptado de Gohl et al., Participatory impact monitoring: Booklet 2, pág. 30, com a permissão 
da Editora. O desenho original vem das Publicações de GTZ.
33 Tirado de Bens, Facilitation at a glance, com a permissão do autor.

32

As práticas que se seguem poderão ser úteis 
quando você facilita um grupo:33

• Esteja preparado. Conheça os seus 
temas e tenha os seus materiais 
prontos.

• Avalie cuidadosamente as 
necessidades dos participantes.

• Preste atenção de uma forma 
sensata aos sentimentos dos 
participantes.

•	 C���	um	amb���t�	ab��t�,	�����a�t�	
e respeitoso.

 
• Fale com uso de linguagem simples 

e directa.

• Escute com muita atenção para 
que voc� entenda o que os 
participantes estão a dizer.

• Tenha o conhecimento de como 
empregar várias ferramentas e 
metodologias para estimular a 
participação.

• Coloque perguntas: elas convidam 
a participação, recolhem 
informações e atingem pontos 
ocultos.

• Promova a crítica construtiva e o 
feedback.

• Faça muito esforço para manter-se 
neutro: tente não tomar partido.

• Transmita energia. Formas de 
projectar a sua energia, incluem o 
contacto ocular e os gestos.

• Trate todos os participantes por 
igual.

•	 Ma�t��ha-��	fl�xív�l	�	p��pa�ad�	
para mudar de rumo, caso tal seja 
necessário.

• Assegure-se de que os participantes 
sentem a posse do que foi 
alcançado.

• Termine as suas sessões num tom 
positivo e optimista.

Um facilitador eficaz deixará 
um grupo convencido de que 

‘fizemo-lo nós próprios’!

Conteúdo
O QUE FOI FEITO

Processo
COMO É QUE ACONTECEU

• O QUE foi dito

• O QUE foi decidido

• O QUE foi resolvido

• O QUE foi debatido

• O QUE foi feito

• O QUE foi esclarecido

• QUE seguimento é que 
f��	pla�����ad�

• COMO é que comunicámos
Com abertura? Franqueza? Comunicação 
bidireccional?

• COMO é que incluímos ou excluímos os membros
“populares” ou “não populares”?

• COMO é que a liderança foi realizada?
Inexistente? Partilhada? Unidireccional?

• COMO é que as diverg�ncias foram tratadas?
Admitidas abertamente? Não levadas em 
consideração? Estimuladas?

• COMO é que o tempo foi aproveitado?
Desperdiçado? Apressado? Dirigido pelo rel�gio?

• COMO é que as atitudes e sentimentos afectaram 
o nosso trabalho?
Não levadas em consideração? admitidas? 
Sensível?

• QUÃO energéticos fomos
Apáticos? Frenéticos? Incutidos com energia?
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Aprendizagem grupal

Estas anotações vão ajudá-lo na sua conversa 
com os participantes sobre a aprendizagem 
grupal.

1. Do que é que se trata a 
aprendizagem grupal?

“A aprendizagem grupal ou aprendizagem 
cooperativa, é quando um grupo de pessoas está 
a aprender em conjunto e a contribuir para a 
aprendizagem umas das outras. Os indivíduos 
dentro do grupo aprendem e o grupo aprende 
também.”34

2. Quais são as principais 
características da aprendizagem 
grupal?

• Ela incentiva a responsabilidade 
colectiva pela aprendizagem.

• Ela procura desenvolver habilidades 
sociais e analíticas.

• O professor funciona como 
facilitador e é igualmente um 
co-formando.

• Ela depende da participação de 
todos.

3. Quais são os métodos que 
distinguem a aprendizagem grupal da 
simples aprendizagem num grupo?

• A aprendizagem grupal estimula a 
investigação grupal e a descoberta em 
conjunto. Ela permite o desenvolvimento 
de novos conhecimentos.

• A aprendizagem grupal envolve a 
auto-reflexão e as reflexões dos outros. 
Ela é potente porque aproveitamos as 
percepções perspicazes uns dos outros e 
aprendemos mais do que podíamos fazer 
sozinhos.35

4. Quais são os valores fundamentais 
da aprendizagem grupal?

• Igualdade
• Tomada de decisões em comum
• Poder em comum

34 Citação de Hunter et al., Handling groups in action: The use of distinctions in facilitation, pág. 112.
35 Adaptado de Hunter et al., Handling groups in action: The use of distinctions in facilitation, págs. 
112 a 114, com a permissão da editora.
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 Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 3

Grupos eficazes:
Factores que se devem levar em consideração

36 Tirado de Hunter et al., The zen of groups: A handbook for people meeting with a purpose, págs. 7 
a 16, com a permissão dos autores.

Estas anotações vão ajudá-lo na sua conversa 
com os participantes, em forma de um 
seguimento dado à actividade Construir 
com aquilo de que você dispõe. Durante a 
actividade foram identificados dois factores para 
o funcionamento eficaz dos grupos, sendo os 
seguintes:

Cooperação:
Aprender ou trabalhar de forma eficaz dentro 
de um grupo, carece de cooperação.
A cooperação dentro de um grupo pode ter 
diversas formas. 

Comunicação:
A comunicação verbal e não-verbal constituem 
o sangue vital do trabalho em grupo.

As vantagens de trabalhar dentro de um grupo 
dependem da partilha de ideias, do feedback, 
de manifestar apoio e afirmação, de contestar 
ideias velhas e de gerar novas formas de 
encarar as coisas.

Contudo, para além da cooperação e da 
comunicação, existem outras questões 
que se devem levar em consideração ao 
examinar como é que os grupos funcionam 
efectivamente, como por exemplo:

Liderança:
A boa liderança proporciona um ponto focal, 
direcção e inspiração.

Há estilos diversos de liderança de grupos. 
Examinaremos estes estilos mais de perto 
quando focalizarmos a arte da facilitação.

Poder: 
Muita das vezes os grupos enfrentam 
problemas relacionados com o poder e o seu 
equilíbrio.36

Existem tipos diferentes de poder dentro de 
um grupo:

1) Poder posicional: o poder provém 
do seu cargo, p. ex. de supervisor

2) Poder atribuído: o grupo atribui o 
papel, p. ex. de líder da equipa

3) Poder baseado no conhecimento: 
conhecimento especializado, 
perícia, p. ex. de um contabilista

4) Poder pessoal: habilidades e 
qualidades pessoais, p. ex. carisma

5) Poder das facções: Vários membros 
do grupo actuam em conjunto 
de uma forma organizada para 
dominar o grupo.
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Sentimentos: 
Os sentimentos desempenham um papel 
fundamental na maior parte das interacções 
grupais.

Há muitos sentimentos diferentes em qualquer 
grupo em alturas diferentes (feliz, triste, 
satisfeito, nervoso, emocionado, zangado, 
decepcionado, estimulado, incerto, divertido, 
aborrecido, confortável).

Confiança:
O desenvolvimento da confiança é de 
importância crítica para o funcionamento eficaz 
dos grupos e está subjacente a quase todos os 
outros factores, sobretudo a comunicação e a 
cooperação.

O estabelecimento da confiança leva tempo 
e sensatez em relação às necessidades de um 
determinado grupo.

Você pode igualmente mencionar nesta altura 
que a forma como os grupos funcionam, 
depende de determinados aspectos físicos como 
por exemplo:

• Espaço (dimensão da sala ou de 
outro local)

• A iluminação na sala

• Janelas para que entre ar fresco

• Disposição das cadeiras

• Número de participantes no grupo 
e numa sala

• Os materiais e apetrechos que 
estão disponíveis

• A limpeza da casa de banho

Recurso para o Facilitador
Manual 2 • Objectivo 1 • Sessão 3
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Comportamentos benéficos e prejudiciais 
nos grupos

37 Adaptado de Bopp e Bopp, Recreating the world: A practical guide to building sustainable com-
munities, págs. 224 a 225.

Frequentemente as pessoas nos grupos ficam 
tão envolvidas naquilo que estão a fazer que 
perdem da vista a forma como estão a fazê-lo. 
Da mesma maneira, muita das vezes as pessoas 
não estão conscientes de como o seu próprio 
comportamento afecta uma determinada 
situação. Elas estão tão ocupadas em tentar 
concluir uma tarefa que não percebem que o 
seu comportamento pode eventualmente estar 

a contribuir para o mal-entendido ou para o 
conflito.

A lista que se segue de comportamentos 
prejudiciais e benéficos nos grupos, será útil 
para você na sessão de tempestade de ideias em 
torno das duas questões que vêm apresentadas 
no plano para a sessão.37

Prejudiciais Benéficos Descrição do padrão de comportamento benéfico

Julgar Interpretar Em	v�z	d�	��	���	��ít���,	d�������ad�	�	p����p�tad�	�m	jul�a�	
e culpar os outros, a pessoa aceita as sugestões úteis destes e 
combina as ideias deles com as suas pr�prias.

Tiranizar Incentivar A pessoa não é hostil e ameaçadora para com os outros, 
mas antes é directa, incentivando que os outros contribuam.

Ser calculista Organizar A pessoa não mente nem tenta enganar os outros, mas antes, 
tenta fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto, 
juntando os seus conhecimentos e habilidades por uma 
causa comum.

Dar ordens Liderar A pessoa lidera em vez de dar ordens. As regras são 
empregues para ajudar a facilitar as actividades, em vez de 
dominar e suprimir os outros.

Evitar o 
envolvimento

Exprimir 
sentimentos 
grupais

Em vez de retirar-se e deixar de participar no grupo, a pessoa 
está activamente envolvida, escutando os sentimentos e 
ideias dos outros.

Apegar-se Solicitar 
contribuições

A pessoa não depende dos outros para realizar o seu 
trabalho, mas antes, assume a responsabilidade pelas tarefas 
e convida os outros a fazerem uso das suas habilidades 
dentro do grupo.

Censurar Harmonizar A	p����a	é	��mp�t��a	�ã�	ap��a�	pa�a	�a�ha�	��fluê���a,	
mas é sincera no seu afecto, amizade e preocupação pelos 
outros.

Ser protector Dar 
informação

A pessoa não lecciona nem dá sermões aos outros, mas 
antes, procura formas de “pensar em conjunto” em vez de 
“pensar em nome” deles.
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Estas anotações vão ajudá-lo na sua conversa com os 
participantes após a realização da tempestade de ideias sobre 
“do que é que se trata a facilitação?” e como é que diverge do 
ensino convencional.

38 Citação de Wotton et al., Basic concepts of international health: Module, pág. xi.
39 Adaptado do Centre for Adult and Continuing Education (CACE) and the Division for Lifelong Learning, 
University of the Western Cape, Design and facilitation: A module of the higher certificate in education, 
training, and development (ETC) (Adult Learning), pág. 56.

RECURSO PARA O FACILITADOR
 Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 1

Apresentação da facilitação

Do que é que se trata a facilitação?
•	 “Fa��l�ta�	��������a	faz��	��m	

que algo aconteça, estimular o 
processo.”39

• A facilitação no contexto da 
aprendizagem activa tem a ver 
com o possibilitar que grupos 
de pessoas aprendam juntos… 
que aprendam acerca de uma 
determinada questão, sobre si 
pr�prias e sobre os outros.

• A facilitação tem a ver com a 
oferta de orientação e direcção 
ao processo de aprendizagem e 
a manutenção do grupo no bom 
caminho.

Como é que a facilitação da 
aprendizagem grupal difere de 
leccionar numa sala de aulas?

• Na facilitação existe mais 
delegação de responsabilidade aos 
formandos.

• Na facilitação, faz-se um grande 
esforço no sentido de encorajar todos 
os formandos a participarem.

• Na facilitação existe menos 
depend�ncia da perícia de uma s� 
pessoa do que na leccionação.

• Na facilitação, a forma “como” 
as coisas são aprendidas é tão 
importante, ou até mais importante, em 
relação ao “qu�” que é aprendido. Isto 
é, o processo é tão importante como o 
conteúdo.

• Na facilitação existe frequentemente 
mais incerteza. Voc� nem sempre sabe 
quais são as respostas que voc� vai 
receber. Os grupos podem ser muito 
imprevisíveis.

• Mesmo que os formandos assumam 
mais responsabilidade, tanto 
a facilitação como o ensino 
convencional exigem uma preparação 
considerável.

• Nas sessões de aprendizagem 
facilitada, os facilitadores são co-
formandos e os participantes também 
são professores.

A boa facilitação trata-se da arte,
não de colocar ideias nas
cabeças das pessoas, mas antes, de
puxar ideias delas38



Introduzir a  “Arte” de Facilitação 2manua
l

�1

Os principais papéis do facilitador incluem os 
seguintes:

1. Estabelecer o clima/ambiente do 
grupo.
O clima influencia grandemente o resultado. 
Pela criação de um ambiente de segurança e de 
respeito, o debate e a resolução de problemas 
são realçados.

A disposição da sala influencia as interacções.

2. Uso de técnicas e ferramentas 
participativas.
As ferramentas e técnicas participativas 
estimulam a contribuição dos participantes. Está 
disponível uma diversidade de metodologias 
participativas. Várias destas são experimentadas 
no Manual 3 do módulo.

3. Estimular o debate.
Isto inclui iniciar, orientar e resumir o debate.

4. Levar em consideração todas as 
opiniões e sentimentos.
Um dos papéis mais desafiantes do facilitador, 
é o de levar em consideração todas as opiniões 
diferentes sem ser avaliativo e, ao mesmo 
tempo, ser sensato e consciente de como os 
participantes estão a sentir-se.

5. Reunião de consolidação das 
experiências do grupo.
Reflectir sobre e resumir o que aconteceu dentro 
do grupo, é de importância crítica para o seu 
sucesso.

6. Alguns papéis específicos do 
facilitador para conseguir que se realize a 
tarefa do grupo (aspectos práticos) e manter o 
bem-estar do grupo (aspectos emocionais) são 
como se seguem:40

RECURSO PARA O FACILITADOR
 Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 2

Os papéis do facilitador

Realização da tarefa Manutenção do bem-estar do grupo

Dar arranque ao grupo Estimular a participação

Pedir e dar informações Oferecer oportunidades para que os 
participantes calados participem

Explicar e esclarecer as ideias e sugestões Criar espaço para os sentimentos e pontos 
de vista divergentes

Solicitar opiniões Aliviar a tensão

Coordenar actividades Promover a comunicação saudável

Dirigir e controlar o tempo �����v�lv��	a	�����a�ça

Resumir L�da�	��m	�	���fl�t�

V������a�	�	�������� Incutir energia nas sessões

Avaliar Fixar regras/normas

40 Centre for Adult and Continuing Education (CACE) and the Division for Lifelong Learning, Uni-
versity of the Western Cape, Design and facilitation: A module of the higher certificate in educa-
tion, training, and development (ETC) (Adult Learning), pág. 59 a 60.
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Tornar-se um bom facilitador exige tempo 
e experiência. A aprendizagem pela prática 
é a melhor forma. Todavia, existem certas 
qualidades que permitem que alguém se torne 
um bom facilitador. E existem igualmente 
condições que tornam impossível ou difícil 
que alguém seja um bom facilitador. As 
características pessoais para um bom facilitador 
vêm traçadas a seguir.

Qualidades de um bom facilitador

•	 C����a�ça	�a�	�ut�a�	p����a�	�	�a�	
suas capacidades.

• Paci�ncia e boas habilidades de 
escuta.

• Auto-consci�ncia e abertura 
à aprendizagem de novas 
habilidades.

•	 C����a�ça	��m	qu�	��	t����	
arrogância.

• Boa experi�ncia de vida e bom 
senso.

• Respeito pelas opiniões dos outros, 
não impor as suas ideias.

• Prática em formas criativas e 
inovadoras de pensar.

• Capacidade de criar um ambiente 
que seja seguro e respeitoso.

• Flexibilidade para mudar os 
métodos e sequ�ncias.

• Conhecimento do desenvolvimento 
dos grupos, inclusive a capacidade 
de sentir o estado de espírito do 
grupo e mudar os métodos ou 
adaptar o programa ali mesmo.

• Um bom sentido da disposição do 
espaço e dos materiais de forma a 
criar um arranjo físico atraente para 
os participantes.

•	 Hab�l�dad�	�m	d����h�	�	�al���a��a.

• Sentido de humor; transmite 
energia.

Algumas destas qualidades podem ser inerentes, 
enquanto que outras podem ser aprendidas e 
melhoradas através da experiência e da prática.

RECURSO PARA O FACILITADOR
 Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 2

Qualidades e habilidades de um bom 
facilitador41

41 Adaptado de Salas et al., Visualization in participatory programmes: A manual for facilitators and trainers in 
participatory group events, pág. 39.



Introduzir a  “Arte” de Facilitação 2manua
l

�3

Os seguintes são pontos importantes para 
contribuir para o debate em resposta à 
pergunta: Que regras de base você acha 
que contribuiriam para reduzir a tensão, 
divergências e conflitos dentro de um grupo? 
As regras de base contribuem para tornar 
menos complicada a sua tarefa de facilitação.

• No fundo, as regras de base são as 
regras de conduta dentro de um 
grupo.

• É melhor que as regras de base 
��jam	��xada�	p�l�	��up�	�uma	fa��	
inicial, para que os participantes as 
aceitem e utilizem.

• As regras de base existem para 
garantir que toda a gente dentro 
do grupo seja tratada com justeza e 
por igual.

• As regras de base devem ser 
�����tada�	�	a��xada�	d�	f��ma	qu�	
sejam visíveis para todos ao longo 
do trabalho do grupo.

• As regras de base devem ser 
lidas em voz alta e a anu�ncia às 
mesmas deve ser expressa pelos 
membros do grupo.

• Caso haja necessidade de 
acrescentar regras no decorrer 
do trabalho do grupo, tal deve ser 
levantado e debatido com o grupo.

• As regras podem vir a ser 
transgredidas e voc�s podem 
eventualmente ter de concordar 
sobre medidas disciplinares, caso 
isto aconteça.

RECURSO PARA O FACILITADOR
 Manual 2 • Objectivo 2 • Sessão 3

Regras de base que se devem levar em 
consideração

Algumas regras de base que se devem 
levar em consideração42

• Mostrar cortesia e respeito

• Nenhumas conversas à margem 
do debate do grupo

• Partilhar as oportunidades de 
intervir e de contribuir

• Nenhumas interrupções; escutar 
atentamente

• Encorajar todos a participarem

• Debater as ideias, não os indivíduos

• Nenhuma avaliação durante a 
realização de uma tempestade de 
ideias – nesta, todas as ideias são 
válidas.

• Manter-se focado na questão e no 
tema

• Ser-se positivo e construtivo

• Iniciar e terminar as sessões na 
hora certa

• Colocar os telem�veis no sil�ncio

42 Adaptado de VeneKlassen e Miller, A new weave of power, people & politics: The action guide for 
advocacy and citizen participation, pág. 327, com a permissão dos autores.
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Manual 1 Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem

Actividades de Aprendizagem
Chamo-me… (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1)
Retirar o que impede a nossa visão (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1; Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Experimentar a aprendizagem integrada (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
As nossas capacidades de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4; Manual 1, Objectivo 2, 

Sessões 1 e 2)
Aprendizagem pela prática e pela descoberta (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4)
Melhorar uma aula (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 3)
Devemos estabelecer um hospital na nossa comunidade? (Manual 1, Objectivo 3, Sessões 1 e 2)

Slides
Ensino e aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
Aprendizagem integrada (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
Quem é um formando adulto? (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Cabeças falantes (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4)
Ciclos de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1)
Pontos importantes para ter em mente (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 1)
Transições propostas (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)
A educação centrada no formando é… (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)

Textos de Apoio aos Participantes
Pré-teste (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1)
Leitura Reflectiva – Adultos enquanto formandos (Manual 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 2)
Acerca da aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Como é que eu aprendo (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 5)
A abordagem de transmissão de conhecimento para aprendizagem (Manual 1, Objectivo 2, Sessões 

2 e 3; Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 2)
Leitura Reflectiva – A experiência faz diferença (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 3; Manual 1, Objectivo 

3, Sessão 1)
Análise da experiência de ensino/aprendizagem (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 2)
Proposta de aprendizagem baseada na experiência (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)

Recursos para o Facilitador
Os adultos aprendem melhor quando… (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Capacidades de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4; Manual 1, Objectivo 2, Sessão 2)
Paulo Freire (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1)

Anexo 1: 
Lista Exaustiva do Conteúdo da Série
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Manual 3 Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada

Actividades de Aprendizagem
Tenho uma carta para… (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 1)
Números (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 1)
Algo acerca da minha pessoa (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2)
A árvore da vida (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2)
Deturpações da comunicação (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Cadeiras (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Caminhada da confiança (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Realização de uma tempestade de ideias (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 4)
Este banco é o quê? (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Escolher o sexo do seu bebé (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 6)
Avaliação do estado de espírito dum grupo (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 7)
Uma leitura útil é… (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 2 e 3)
Avaliação das nossas sessões (Manual 3, Objectivo 2, Sessão 5)
Avaliação de novo do estado de espírito (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)

Slides
Mulher numa mala (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Códigos visuais (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 4)

Textos de Apoio aos Participantes
A arte da pergunta (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 4)
Igualdade de género e o poder (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 6)
O que são os códigos? (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 7; Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 4)
Uma Actividade de Aprendizagem fica suficientemente descrita quando… (Manual 3, Objectivo 2, 

Sessão 3; Manual 3, Objectivo 3, Sessão 2)
Planos de aula (Manual 3, Objectivo 2, Sessão 5; Manual 3, Objectivo 3, Sessão 1)
Realizar o Resultado de Aprendizagem (Manual 3, Objectivo 3, Sessões 1 e 3)
Pós-teste (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)
Eventos de formação: Guião de realização (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)

Recursos para o Facilitador
Reflectir sobre uma determinada actividade (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2; Manual 3, Objectivo 2, 

Sessão 4)
Provocar os participantes (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Focalizar a forma de pensar dos formandos (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 4)
Ajudar com o TPC (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 1)
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