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Toda a correspondência relacionada a esta publicação deve ser dirigida a:
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Endereço: Rua Marin Serghiescu, nº 14, apt. 6, setor 2, Bucareste, Roménia

Email: art_fusion_romania@yahoo.com          
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O copyright desta publicação pertence a A.R.T. Fusion Association. A reprodução parcial deste material por motivos 
sem fins lucrativos é permitida juntamente com a menção da fonte; No caso de um objetivo lucrativo, a permissão por 
escrito da A.R.T. Fusion é obrigatória.

Este material foi criado como uma publicação de divulgação no projeto “World’s 
Future in Your Actions” (financiado com o apoio do Erasmus + da União Européia, 
através da Ação-chave 2 - Capacitação no Campo da Juventude)

As opiniões expressas neste material pertencem aos seus autores e não refletem a posição da Comissão Europeia.
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“Um mundo diferente 
não pode ser construído

 por pessoas indiferentes.”

- Horace Mann, Filósofo
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Introdução 
Sobre o quê é este manual?

Muitas vezes, os facilitadores na educação não formal, independentemente de qual 
tema, estão à procura de receitas pré-fabricadas para o que entregar, algo como 
um “livro de culinária”, um catálogo do qual eles podem escolher o que melhor se 

encaixa no cruzamento de vários desejos critérios (tema, duração, tamanho do grupo, perfil, 
etc.). Quanto maior e mais diversificado o catálogo, melhor! Alguns manuais respondem a 
algumas dessas necessidades e, no nosso campo, pensamos que qualquer pesquisa on-line 
irá levá-lo a múltiplas opções (grátis para baixar ou usar). Percebemos, desde os facilitadores 
de todas as áreas de experiência, um desejo constante por algo que pensamos que realmente 
não existe: o manual perfeito ou catálogo que poderia incluir todas as atividades possíveis, 
para todas as idades, tamanhos de grupos e temas que qualquer um já projetou num 
determinado campo, além de todas as informações de fundo necessárias sobre esses temas.

Quando pedimos a nossos parceiros sobre o que incluir neste manual, eles pediram 
exatamente isso e para resumir:

“tudo sobre tudo e tão fácil 
aceder a informação desejada 

quanto possível!” 

Nós analisamos o que já está “no mercado”, os materiais disponíveis que outras organizações, 
equipes, educadores publicaram e reparámos num forte esforço para cumprir este pedido, 
mas quase sem êxito (o valor dos manuais disponíveis não é discutido aqui, mas sim se eles 
são manuais completos, como mencionámos anteriormente, ou não, independentemente de os 
autores desses manuais realmente tiveram isso em mente). ). É muito improvável obter esse 
produto num campo com temas e subtemas infinitos, como a educação global, que é muito 
volátil, com os dados sempre a mudar e as preferências e abordagens metodológicas sendo 
muito diferentes entre os profissionais. 

Algumas ideias importantes que fizemos na procura constante dum manual tão perfeito e 
uso constante de alguns quase perfeitos:

• Não ajuda realmente aos facilitadores avançados para se tornarem melhores no trabalho 
deles, mas sim é uma maneira fácil e conveniente para sair de uma determinada tarefa. 

• Não vai empurrar um facilitador para investir mais tempo, para atualizar as suas 
informações, para ser crítico com o conteúdo desenvolvido por outros profissionais.

• Não os motivará a expandir as suas ferramentas e se tornarem desenvolvedores de 
novas ferramentas e métodos no campo.
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Frequentemente observámos no nosso trabalho com facilitadores iniciantes estagnação e falta 
de progresso, o que justificaram, em parte, com mencionar a falta do manual ideal, para ser 
usado em qualquer contexto e tema (ou próximo do ideal). Nós os vemos a acumular manuais 
de todos os tipos, que acabam por nunca usar, especialmente quando aumentam em número. 
Na verdade, demais manuais diversos no campo provaram ser também um problema, pois é 
bastante demorado para navegar e pesquisar por tantas alternativas para essa atividade perfeita 
ou exata ou ideia para uma sessão.
Queremos deixar uma coisa clara, não estamos a criticar a existência de manuais no campo, é 
para o melhor ter mais fontes e recursos, o que queremos notar de forma crítica é, em vez disso, a 
atitude dos facilitadores no campo em relação para a existência e uso de tais materiais.
Também reparámos que os facilitadores, uma vez que são cada vez mais ativos, refletem cada 
vez menos no seu trabalho, em si mesmos como facilitadores num determinado campo, não 
continuam a discutir o seu trabalho criticamente com colegas da área, para identificar desafios 
comuns e partilhar soluções. Nós interagimos com diferentes facilitadores e também reparámos 
sintomas de esgotamento por exaustão (burn out), dificuldades para lidar com lutas internas, 
bem como desafios relacionados ao trabalho, perda de motivação, determinação e foco.

A meta deste manual 
(*em relação ao primeiro 
manual e às observações
no campo)

Em 2015, publicámos o nosso primeiro manual (veja o Manual de Educação Global em 
https://goo.gl/DKv2Uw ), que foi pensado para educadores globais no início da carreira, 
incluiu informações básicas e um currículo inicial para o desenvolvimento das competências 
básicas de cidadania global. Tinha o objetivo de dar um começo e um empurrão para 
ganhar experiência, para navegar no campo (como cidadãos globais e como educadores 
globais) e lentamente (ou mais rápido) para fazer a transição para um educador global 
seguro e independente. Faremos referências a este manual nos capítulos seguintes, já que 
não queremos repetir o material. Portanto, no caso de não o ter já, recomendamos fazer 
o download do link mencionado e usá-lo, conforme necessário, sempre que mencionado.
Uma vez que diferentes facilitadores iniciantes trabalharam com ele e ganharam experiência, 
perceberam que não era suficiente e um segundo volume foi solicitado com novas atividades 
sobre os mesmos temas, atividades em outros temas e com diferentes níveis de dificuldade 
(típico para a procura geral de diferentes facilitadores como mencionado anteriormente). 
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Este manual visa

Oferecer orientações e ferramentas de 
reflexão sobre o propósito do trabalho 
do facilitador da educação global, a sua 
motivação e a sua paixão no campo. Essas 
ferramentas também podem ser usadas nas 
suas sessões;

Explorar vários aspetos que se mostraram 
desafiadores para os facilitadores, os seus 
erros comuns e ideias sobre como lidar com 
eles;

Analisar aspetos metodológicos de qualidade, 
cruciais, mas muitas vezes esquecidos ou 
negligenciados na educação global;

Analisar os métodos mais populares e 
exitosos e como eles podem ser usados e 
adaptados para uma variedade de questões 
da sua escolha e oferecer diretrizes sobre 
como desenvolver as suas próprias atividades 
educacionais;

Oferecer apoio geral a facilitadores com 
diferentes tipos de experiência à medida que 
fazem a transição para educadores globais 
mais confiantes e habilitados;

O manual é dividido 
em diferentes partes:

Cidadão Global-Educador Global – 
Neste capítulo, encontrará uma visão geral 
dos principais conceitos utilizados neste 
campo, as implicações práticas deles na 
vida pessoal e profissional dos profissionais 
que os utilizam e várias ferramentas 
de autoavaliação para a avaliação de 
competências de cidadania global; 

Sessões de Educação Global – 
Neste capítulo, apresentaremos diferentes 
critérios para definir uma sessão de educação 
global em contraste com outros campos de 
educação, que temas são incluídos e como se 
preparar para trabalhar com vários temas 
em relação a diferentes tipos de grupos-alvo;

O capítulo Exigência de qualidade 
explorará aspetos qualitativos em relação ao 
seu trabalho como facilitador relativamente 
a diferentes estágios do processo, realidades, 
situações, desafios, erros e recomendações 
sobre como lidar com várias circunstâncias.

Este manual, que está agora a ler, tem um objetivo, abordagem e conteúdo diferentes da 
pesquisa geral (ou seja: o catálogo perfeito de atividades) e abrangerá questões que abordarão 
a qualidade desse tipo de trabalho, os desafios frequentes, conhecimentos metodológicos 
mais aprofundados, apresentará vias de atualização das suas competências no campo, a 
fim de se tornar um educador global mais seguro e habilitado. Consideramos estes aspetos 
muito importantes, cruciais às vezes para uma sessão de educação global bem-sucedida e, 
que infelizmente, não são cobertos o suficiente em outros materiais educacionais.
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Condições prévias para o uso exitoso deste manual:

• Precisa estar realmente interessado em melhorar como educador global! Este manual 
foi desenvolvido com base em anos de experiência com diferentes grupos e tentamos 
incluir nele tudo o que pensávamos que realmente ajudaria um facilitador iniciante 
na educação global, ou qualquer facilitador neste campo, para se tornar melhor. É 
um documento bastante grande, que cobre muitos aspetos, bem como muitas tarefas 
sugeridas para você ao longo do caminho, e se você está realmente interessado em 
melhorar a si mesmo, tem de dar tempo e fazer algum esforço. Deve ser um facilitador 
ativo no momento, para poder relacionar-se com os problemas mencionados aqui com 
base na sua própria prática. Também recomendamos ler o documento todo pelo menos 
uma vez do começo ao fim sem saltar capítulos. Pode não ser tão fácil trabalhar com 
este manual (embora tenhamos tentado fazer o nosso melhor), mas a sua motivação é 
definitivamente necessária para que este material educacional atinja os seus objetivos. 

• Não tenha nenhuma expectativa de encontrar receitas pré-fabricadas para usar no 
seu trabalho! O conceito principal deste manual é dar-lhe diretrizes, desencadeantes, 
inspiração e estímulo suficiente para criar os seus materiais educacionais. Por outro lado, 
incluímos também uma série de exemplos concretos, prontos para serem usados em 
ferramentas e materiais, mas são introduzidos em capítulos diferentes, para diferentes 
fins e com detalhes adicionais de fundo, conselhos e sugestões. Mesmo que eles possam 

Quadro Metodológico – 
Neste capítulo, iremos destacar os aspetos 
cruciais aos quais cada facilitador deve 
prestar atenção e com os quais deve trabalhar 
para se tornar um melhor educador global 
e incluirá, entre outros conhecimentos 
profundos (erros, recomendações, etc.) em 
relação ao debriefing..

O capítulo Métodos em Educação Global 
explorará diferentes métodos populares e 
eficazes do campo de aprendizagem não 
formal que podem ser usados em sessões de 
educação global, que incluirão dicas sobre 
como eles podem ser usados, exemplos 
diferentes e orientações sobre como criar as 
suas próprias atividades
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ser retirados e utilizados conforme precisa ou deseja, pensamos que a informação de 
contexto que introduzimos para que escolha e use essas ferramentas específicas, é mais 
importante. Portanto, não há atalho para essas ferramentas específicas. Pode criar os 
seus caminhos fáceis de aceder uma vez que tenha passado por todo o material.

• Seja crítico consigo e com o seu trabalho! Mencionaremos ao longo do caminho 
diferentes exemplos e situações que podem ser adequados para si, que exigem a sua 
avaliação crítica para que o seu próprio progresso e evolução ocorram. Pode ser que 
a sua abordagem de trabalho seja diferente da exposta neste material e os critérios de 
qualidade que usa para avaliar uma prática também, mas, no entanto, nós o convidamos 
para ter uma mente aberta e tentar olhar para o seu trabalho também com outros olhos.  

• Tire um tempo e tenha paciência! Este não é o tipo de manual no qual pode navegar 
rapidamente e identificar depressa para o que você o pode usar e como. O convida a 
envolver-se numa reflexão mais profunda e propõe uma grande variedade de ideias 
para testar e experimentar. Se a maioria dessas ideias forem novas para si, precisará 
de diferentes grupos e contextos para experimentá-los e ganhar experiência em torno 
deles. Pode encontrar diferentes ideias interessantes ao longo do caminho no manual, 
recomendamos que tome nota delas e que crie as suas próprias listas de prioridades e 
sugestões que quiser experimentar no seu trabalho. É o tipo de manual ao qual pode 
voltar várias vezes para atualizar e lembrar-se de alguns dos pensamentos apresentados..

Esperamos que este manual seja uma ajuda e suporte no seu trabalho para tornar este 
mundo num lugar melhor como facilitador na educação global. Se esta não é a ferramenta 
para si, mas acha que o mesmo pode apoiar o trabalho de outras pessoas, sinta-se à vontade 
para partilhá-lo.
Estamos abertos a quaisquer sugestões, ideias, comentários, críticas e feedback, depois de 
ler e/ou testar algumas de nossas sugestões, por isso fique à vontade para contactar-nos a 
qualquer momento usando os detalhes de contato fornecidos.

Desfrute a leitura,
Andreea-Loredana Tudorache 

A.R.T. Fusion Romania
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“O Futuro do Mundo nas Suas Ações”
Visão Geral do Projeto

A.R.T.Fusion Association desenvolveu este projeto no contexto de uma 
necessidade importante detetada na nossa sociedade global, onde os 

esforços para a cooperação Norte-Sul entre estruturas juvenis da sociedade civil, intercâmbios 
de práticas e iniciativas mútuas não estão a ser apoiados o suficiente.
Este projeto deu a oportunidade para que jovens e líderes de países europeus e africanos explorassem 
temas globais, interdependência e sustentabilidade, e também como trazer essas dimensões 
importantes ao seu trabalho, aos seus beneficiários através de facilitação avançada e habilidades de 
formação, necessários para uma gestão da qualidade dos processos de educação global. 

O projeto foi implementado entre março de 2016 e dezembro de 2017. 

O principal objetivo deste projeto foi aumentar a capacidade das organizações de jovens 
para elevar o nível de competências de cidadania global entre jovens em diferentes países 
europeus e africanos.

O projeto atingiu 
os seguintes objetivos:

Aumentar o nível de qualidade 
e profissionalização nos projetos 

locais e internacionais (com foco em 
intercontinental) para as organizações 

juvenis envolvidas;

Incentivar as organizações juvenis a 
diversificar a abordagem ao trabalhar com os 

jovens através da inspiração que obtiveram do 
intercâmbio de melhores práticas no trabalho 

juvenil (num contexto intercontinental);

Aumentar o nível de conhecimentos dos 
trabalhadores juvenis e pessoas jovens em 

temas como: interdependências globais, 
agenda pós 2015, justiça social e global, 

aprendizado intercultural, mudanças 
climáticas e outros temas ambientais, 

consumismo responsável, estilo de vida 
sustentável, etc.;

Desenvolver as competências avançadas 
de facilitação dos trabalhadores juvenis 

necessárias para gerenciar processos 
educacionais globais e transferíveis para 
outros tipos de atividades educacionais;

 
Estimular a internalização de 

valores globais (como solidariedade, 
responsabilidade global, etc.) nos 

trabalhadores juvenis e pessoas jovens;
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Os principais beneficiários do projeto (26 trabalhadores juvenis) participaram num 
curso de formação de longo prazo focado no desenvolvimento de competências práticas de 
trabalho no campo da educação global.

A abordagem de formação foi projetada da seguinte forma:

1) Um curso de formação inicial para o desenvolvimento de competências básicas 
em cidadania global e educação global (para futuros multiplicadores) (ocorreu em Maputo, 
Moçambique em julho de 2016);

2) Uma fase de prática em cada um dos países parceiros (Itália, Moçambique, 
Romênia, Espanha, Tanzânia e Togo) onde os multiplicadores, como educadores globais, 
prepararam e implementaram seminários de educação global para mais de 1200 jovens nas 
suas comunidades entre julho e dezembro de 2016. Os temas abordados nos seminários 
foram: interdependências globais, meio ambiente, mudanças climáticas, consumo 
responsável, estilo de vida sustentável, etc.

3) A fase de prática foi seguida por um segundo curso de formação (que ocorreu 
em Busteni, Roménia em dezembro de 2016), para avaliar os primeiros resultados da fase 
de prática e para desenvolver competências avançadas no campo da educação global. O 
objetivo principal da formação foi completar o conjunto de competências dos trabalhadores 
juvenis para se tornarem educadores globais independentes. 

4) Uma segunda fase de prática ocorreu nos países parceiros onde, os multiplicadores 
transferiram as suas competências numa nova ronda de seminários de educação global para 
mais de 600 jovens nas suas comunidades.

Incentivar a participação e o envolvimento 
dos jovens nos processos globais;

Desenvolver as competências práticas dos 
trabalhadores juvenis no desenvolvimento 

de competências de cidadania global nas 
suas próprias comunidades;

 

Aumentar o nível de estilos de vida 
sustentáveis dos jovens, dos trabalhadores 

juvenis e das organizações juvenis;
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5) Uma reunião de avaliação final foi organizada em Espanha, Málaga, em junho de 
2017, para avaliar e analisar o impacto de todo o projeto e planejar como a rede continuará 
a trabalhar de forma coordenada a partir de agora.

6) Cada parceiro divulgou os resultados do projeto (incluindo este manual) nas suas 
comunidades, para pessoas interessadas e outras organizações, a fim de aumentar o interesse 
da sociedade civil para a cidadania global e o seu papel crucial no contexto da agenda global. 

Os principais resultados 
do projeto foram:

Uma rede de organizações fortes e 
competentes que atuam no campo da 
educação global em diferentes países 

africanos e europeus;

26 educadores globais experientes, 
competentes e independentes;

 
1816 participantes nos seminários

 realizados durante o projeto;
 

9544 beneficiários indiretos;

Este manual (que está a ler no momento) 
para apoiar facilitadores na educação 
global;

Módulos de formação para facilitadores de 
formação na educação global no contexto 
N-S;
 
Novas ferramentas e métodos para o 
desenvolvimento de competências na 
educação global;

*Com base no processo deste projeto, os seus resultados, feedback, necessidades e desejos dos parceiros 
envolvidos, juntamente com os resultados de iniciativas anteriores, A.R.T. Fusion Association continuará 
a desenvolver tais programas e incluirá o maior número possível de organizações de diferentes continentes.  
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Cidadão Global -
Educador Global

Neste capítulo, apresentamos os principais conceitos com os quais trabalhamos neste 
campo e também as implicações práticas destes nas nossas vidas pessoais e profissionais 
como facilitadores na educação global.  

O que se segue representa as visões e as perspetivas da equipa por trás deste manual e estamos 
bem conscientes do fato de que podem haver diferentes termos e definições usados para conceitos 
similares. Profissionais de todo o mundo desenvolveram uma terminologia que faz mais sentido 
para eles num contexto específico. Às vezes, as mesmas organizações ou educadores mudaram o 
idioma deles e forma de definir como narrativas e prioridades modificadas em certos períodos 
de tempo. Há uma gama diversificada de perspetivas na esfera pública e não existe uma maneira 
universalmente acordada de trabalhar com esses termos e os significados por trás deles (nem 
mesmo perto!). Vamos apresentar os nossos pontos de vista e perspetivas práticas sobre esses 
conceitos, com base na nossa experiência, e todas as sugestões e recomendações (feitas neste 
capítulo, mas também nas seguintes) devem ser entendidas como tal. 

Um cidadão global é uma pessoa que tem uma perspetiva
 e mentalidade global, entende a implicação global das suas ações, assume a 

responsabilidade a eles e está constantemente a fazer mudanças nas suas 
vidas para acomodar o seu impacto no mundo de forma positiva. Precisamos de 

uma massa crítica de cidadãos globais, a fim de trazer mudanças positivas em 
conexão com vários problemas globais e ainda não o temos. 

Educação global  global é uma das abordagens que se revelaram muito eficientes 
para contribuir para o aumento do número de cidadãos globais.  É a educação 

que desenvolve competências de cidadania globals (*competência definida como 
um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes). Utiliza a metodologia 

participativa e princípios de aprendizagem experiencial para impactar os 
participantes em todas as três dimensões 

(mencionadas anteriormente: conhecimento, habilidades e atitudes). 
Ocorre em diversos ambientes (escolas ou fora das escolas) e qualquer pessoa de 

qualquer idade ou formação pode participar. 
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Existem diferentes razões pelas quais uma pessoa se encontra na posição de facilitar a 
educação global. A partir da nossa experiência em interagir com inúmeros facilitadores em 
diferentes países, percebemos a seguinte classificação possível. Ele tem em consideração a 
motivação principal que um facilitador tem para fazer este trabalho:

• Este tema representa o interesse deles (talvez a paixão) e eles podem fazer esse trabalho 
de forma voluntária ou remunerado;

• Isso é exigido deles pela organização, superiores ou como condição para obter outra 
coisa que possa ser o principal objetivo deles;

• A parte facilitadora deste trabalho é aquela que representa o interesse deles (talvez a 
paixão), independentemente do tema envolvido; 

Este manual foi concebido para facilitadores na educação global 
que tiveram as suas primeiras experiências facilitadoras e de quem 
se espera que eles também trabalhem, até certo ponto, com eles próprios 
como cidadãos globais. Independentemente das razões pelas quais alguém 
deve ser um educador global, deve haver mudanças constantes (menores ou 
maiores) a nível pessoal, como cidadãos globais (pelo menos, 
referentes aos temas que abordam nos seus seminários).
Um educador global também deve ser um cidadão global. 
Se, por exemplo, oferecemos sessões de consumo responsável, 
também devemos ser consumidores responsáveis ou trabalhar
 com nós mesmos para serem consumidores mais responsáveis; 
se falamos de várias soluções para problemas globais, também 
devemos estar envolvidos em algumas dessas soluções, e assim por diante.
Ser um cidadão global antes de ser um educador global é uma condição 
importante para um processo qualitativo com os seus participantes,
 infundirá o seu trabalho com credibilidade e integridade, o que tornará as suas 
sessões mais poderosas e bem-sucedidas. Não há cidadãos globais perfeitos, 
apenas pessoas que se encontram em diferentes níveis de desenvolvimento 
das suas competências de cidadania global. Um educador global 
deve se esforçar para tornar-se mais competente como cidadão 
global ou pelo menos para fazer mais esforços em 
relação aos temas em que eles realizam sessões. 
A motivação para ser um educador global terá uma forte influência no 
processo de trabalhar nessas competências, bem como na determinação. 
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A área de educação global das questões atinge mudanças 
predominantemente pessoais que muitas vezes afetam o estilo de vida 
e o conforto de alguém. A mudança é sempre algo que as pessoas não encaram 
com facilidade, vem com esforço, é difícil e o que é difícil pode facilmente não ser 
desejado, adiado ou esperado de outros primeiro e depois de nós mesmos. 

Existem diferentes tipos de educadores globais, dependendo de como eles trabalham com 
suas próprias competências como cidadãos globais e geralmente se encontram em algum 

lugar entre esses dois extremos apresentados abaixo, inspirados das suas descrições das 
vidas de educadores globais reais ativos no campo.

• Educadores globais que fazem da cidadania global a sua missão de vida; eles 
trabalham ativamente em diferentes competências no seu dia a dia, para mudar e 
ser mais responsáveis no contexto global; Eles procuram soluções diferentes, tentam 
estratégias diferentes nas suas vidas; ficam constantemente informados sobre uma 
variedade de temas (não apenas os sobre que eles realizam seminários); mesmo que 
eles tenham temas que eles considerem mais importantes, eles continuam a informar-
se o máximo possível; eles são persistentes ao mudar tudo o que pode ser mudado 
na forma como eles vivem as suas vidas; Eles são muito críticos nesses aspetos com 
eles mesmos e com as pessoas ao seu redor, especialmente as com quem trabalham; 
eles são muito cuidadosos como eles organizam os seus seminários, para serem o 
mais sustentáveis e responsáveis possível; eles não fazem compromissos, a não ser em 
situações extremas; experimentam emoções fortes quando não podem fazer todas as 
coisas que querem e também são muito afetados pelas situações ao redor deles (em 
relação aos comportamentos das pessoas, estado de coisas, etc.); 

• Educadores globais que colocam o progresso da cidadania global deles no final 
da sua lista de prioridades; ; eles tendem a separar este trabalho de sua vida pessoal: 
o trabalho é trabalho, a sua vida pessoal é a sua vida pessoal; eles fizeram algumas 
mudanças e pararam por aí; eles não são consistentes nas suas mudanças (por exemplo: 
às vezes eles reciclam, às vezes não, às vezes eles se abstêm de usar produtos de uma 
determinada empresa, às vezes fazem exceções, etc.); eles desistem facilmente se algo se 
tornar muito difícil; eles descartam alguns temas totalmente do seu interesse e atenção 
e se concentram exclusivamente em outros; eles prestam pouca atenção à forma como 
o seminário é organizado e a que materiais estão a ser usados e como; eles são mais 
emocionalmente destacados e não exigem muito de si mesmos, dos seus colegas e 
dos organizadores dos seus seminários; eles justificam as suas ações como sendo 
constantemente num processo e que qualquer mudança importa; eles muitas vezes têm 
uma definição flexível do que a educação global e a cidadania realmente são (veja o 
próximo capítulo sobre essa questão específica);
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Todos os facilitadores na educação global se encontrarão em algum lugar entre esses 
exemplos.  Muitos praticantes nem sequer refletem sobre esses aspetos, ou quando o fazem 
é bastante superficial; às vezes, a autoavaliação crítica pode não ser suficiente para refletir 
adequadamente a partir dessas perspetivas, e deve ser completada com comentários de colegas, 
participantes e amigos.  

Você, como facilitador neste campo, pode estar intrigado com essa categorização e, até 
certo ponto, alguns de vocês podem não gostar de fazer tais distinções. Pensamos que é 
importante observar e refletir profundamente nesses aspetos, pois afetarão o seu trabalho:
• Em como as suas sessões são projetadas e organizadas;
• Em como você interage com vários colegas facilitadores;
• Em como você lida com vários participantes que também são facilitadores no campo (se 

trabalhar com esses grupos);
• Em como você lida com diferentes dilemas morais, éticos e de integridade que 

aparecerão no seu trabalho;

A verdade seja dita, cada educador global tem que refletir, avaliar e tomar decisões sobre 
o tipo de cidadão global que quer ser, especialmente em relação aos temas com os quais 
eles trabalham. É um exercício que você precisa fazer consigo mesmo, junto com os seus 
colegas e, às vezes, você também precisa fazê-lo com os seus participantes, para ajudá-los a 
refletir mais sobre o tipo de cidadãos globais que são e querem ser.
 
A partir do momento em que alguém decide trabalhar consigo mesmo como cidadão global, 
enfrentará desafios diferentes, pois não é um caminho fácil. Eles enfrentarão diferentes 
dilemas; eles terão que enfrentar diferentes reações das pessoas ao redor; eles podem ficar 
desmotivados por progressos lentos ou dificuldades para implementar todas as mudanças 
desejadas; haverá várias experiências emocionais, e muito mais. (Nós elaboramos no 
primeiro manual, https://goo.gl/DKv2Uw páginas 26-28). 
 
Um educador global (que está fortemente motivado a ser um cidadão global melhor) 
enfrentará desafios adicionais e talvez até um tempo mais difícil do que os seus participantes. 
Eles terão que lidar com o seu próprio processo, progresso e motivação, mas também com o 
processo dos seus participantes, para o qual, em certa medida, eles se sentem responsáveis  
(nós entrámos em mais detalhes sobre esses desafios no capítulo de Exigência de Qualidade). 

A fim de combater a estagnação, a facilidade de satisfação, apatia, desmotivação, há uma 
necessidade de autorreflexão, autoavaliação crítica, feedback, grupos de apoio com outras 
pessoas de mentalidade semelhante, onde se pode refletir sobre vários critérios, ver-se em 
referência com outros, partilhar desafios e ideias, atualizar o seu entusiasmo, partilhar caixas 
de ferramentas e configurar planos de ação (maiores ou menores) para mantê-los ativos 
por mais tempo. Isso deve ser feito regularmente, anualmente ou mesmo 2 vezes por ano, 
dependendo de suas necessidades e contexto. Pode fazer isso junto com os seus colegas, 
com quem você trabalha regularmente, para ajudar uns aos outros ou você pode procurar 
diferentes encontros ou reuniões especialmente concebidas nesse sentido.
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Desenvolvemos na nossa prática várias ferramentas para oferecer espaço aos profissionais 
para refletir sobre si mesmos como cidadãos globais e para identificar caminhos, 
recursos internos, dicas e truques para atualizar as suas competências.
As seguintes ferramentas podem ser usadas como ferramentas para si ou em sessões para 
iniciantes ou cidadãos globais avançados para apoiá-los neste processo. Eles podem ser usados 
como tal ou podem ser adaptados e ajustados às suas necessidades, conteúdo e contexto 
específicos. Vamos apresentá-los brevemente e também dar-lhe algumas orientações sobre 
como usá-los para o seu próprio trabalho pessoal ou nas suas sessões. 
* Eles também estão disponíveis para serem baixados em versão editável a partir deste link: https://goo.gl/hmXjo8 
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Curta Autoavaliação Individual 
(Áreas de cidadania global)

É uma ferramenta que exige 20-30 minutos para ser concluída. Deve ser preenchida 
individualmente e não, em nenhuma circunstância, em cooperação com outras pessoas. Ela 
inclui uma lista de comportamentos diferentes que podem ser associados a um cidadão 
global, no qual o entrevistado deve marcar diferentes opções (as instruções completas sobre 
como preenchê-la estão incluídas na ferramenta, veja a próxima página). Sinta-se livre 
para adicionar mais comportamentos ou escolhas de respostas e, em geral, modificar a lista 
conforme julgar necessário. Não há respostas certas ou erradas.  

Diretrizes sobre como usar esta ferramenta 
para a sua própria autoavaliação:

Se tiver um colega que considera ser mais avançado do que você em questões de cidadania 
global, peça-lhe que reveja a tabela e adicione mais comportamentos se considerar que 
nem todos os aspetos estão cobertos; se você não tiver um colega ou amigo, trabalhe com a 
ferramenta tal como está.

Imprima uma cópia (ou trabalhe com ele eletronicamente) e dê-se até 30 minutos para 
responder a todas as perguntas. Tente responder sobre a sua vida em geral neste momento.

Seja extremamente honesto e crítico consigo mesmo - especialmente para a caixa “sempre” 
- pense bem se é mesmo sempre, sem exceções. Se houver exceções, não marque a caixa 
“sempre”!

Depois de terminar, interprete os resultados por si mesmo e dê respostas a essas perguntas: 
quais são as suas primeiras impressões? Com quais áreas você está mais confortável? Com 
quem você está a lutar? Quais são mais interessantes e por quê? Quais não são e por quê? O 
que isso significa para si? etc. (esteja à vontade para adicionar mais perguntas a este exercício 
mental)

Discuta com um colega próximo, um amigo ou parente em que confia e com quem pode 
conversar livremente sobre os seus resultados. Com a ajuda ou feedback deles, decida quais 
mudanças você quer fazer e/ou quais ações deseja tomar em relação aos resultados deste 
formulário.

Se tiver um grupo de amigos ou colegas que são mais avançados na prática de alguns ou mais 
desses comportamentos, você pode abordá-los para obter dicas e truques aplicáveis aos seus 
contextos. Tais grupos também podem ser encontrados on-line como fóruns, páginas de 
redes sociais ou grupos, e você pode encontrar muitas respostas ali também.
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Diretrizes sobre como usar essa ferramenta nas suas sessões:

É mais adequado para grupos de participantes que já trabalharam até certo ponto com os 
temas mencionados no formulário. 

Dê a cada participante um formulário e peça-lhes para preenchê-lo individualmente, para 
não ter pressa e para ser muito honestos, eles não precisam mostrar as suas respostas a 
ninguém e não há respostas específicas esperadas deles.

Aguarde que todos preencham e evite que eles se perturbem uns aos outros.

Mais tarde, peça-lhes que formem um grupo com 4-5 outras pessoas e partilhem o quanto 
quiserem uns com os outros, usando as perguntas mencionadas antes para autoavaliação.
  
Peça-lhes que atuem como grupos de apoio, se alguém no grupo mencionou aspetos onde 
precisam ser ajudados e outra pessoa do grupo pode ajudar (sobre essas questões) e fornecer 
ideias e sugestões. Incentive-os a apresentar ideias, soluções e dicas que possam usar para 
fazer algumas dessas ações de forma mais frequente, fácil e confiável. Permita cerca de 30 
minutos para trabalho em pequenos grupos.

Realize um briefing final (veja o capítulo sobre debriefing mais adiante no manual) sobre as 
suas reflexões, ideias e planos de ação como cidadãos globais.

Ferramenta de autoavaliação expandida 
- Cidadania global na Vida do Dia a Dia 

É uma ferramenta muito mais complexa e detalhada. Ele foca em várias dimensões da vida 
de alguém e pede uma reflexão mais profunda sobre diferentes contextos e comportamentos. 

Irá requerer algumas horas para ser preenchido. É composta por diferentes seções e, para 
cada seção, há várias perguntas e tarefas a serem realizadas, incluindo a criação de objetivos 
em relação às caraterísticas analisadas.

A ferramenta é autoexplicativa em como ser preenchida e é preferível usá-la em formato 
eletrônico.

É um instrumento adequado para um tipo de relação de trabalho de orientação. Isso sig-
nifica que, se você quiser usá-lo para si mesmo, você precisa encontrar outra pessoa (um 
colega, amigo, parente) que também está envolvido/interessado neste campo e está disposto 
a trabalhar com você nesse sentido.
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Você primeiro conversará com este “orientador” com base na sua primeira ronda de respos-
tas e nos objetivos que você configurou em cada seção do formulário. Mais tarde, o mesmo 
acompanhará o seu progresso e os prazos estabelecidos para alcançar seus objetivos.

Você também pode usar essa ferramenta nos seus seminários, especialmente quando você 
trabalha a longo prazo com o mesmo grupo de participantes. Peça-lhes para preencher o 
formulário e enviá-lo para você e, em seguida, atue como o orientador deles ao longo do 
caminho, no que diz respeito ao progresso deles, seja on-line ou durante as reuniões frente 
a frente também. Você pode arranjar espaço nas suas sessões para que os participantes se 
juntem em grupos menores e partilhem seus resultados, progresso e processo.
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Autoavaliação individual
-Áreas de cidadania global-

Na tabela a seguir, você encontrará uma série de comportamentos que 
são considerados como parte das dimensões da cidadania global. 

Esta lista não é exaustiva e pode incluir muito mais.
Para cada comportamento mencionado na tabela, você precisará refletir 

sobre a sua vida e até que ponto, no momento, o mesmo está presente 
na sua vida. Marque na tabela, na linha horizontal, todas as respostas

 que se aplicam no seu caso. Para cada hábito, você pode marcar quantas 
caixas forem adequadas para a sua situação no momento.

Comportamento Sempre 
em 
todas as 
situações

Às 
vezes

Preci-
so de 
ajuda/
apoio 
neste 
tema

Preciso 
de mais 
infor-
mações

Que-
ro 
fazer 
isto 
mais 
vezes

Estou a 
fazer o 
sufici-
ente

Posso 
motivar 
outros 
para 
faze-lo

Co-
mentários

Reduzo de todas as 
formas possíveis o uso de 

papel, plástico, metal.

Reuso todo o papel, 
plástico, metal, vidro 

possível.

Reciclo todo o papel, plásti-
co, metal, vidro que uso.

Reciclo itens/dispositivos 
elétricos que uso em 

casa/trabalho/etc.

Reciclo todas as pilhas que uso.

Faço composto de todos os 
meus resíduos orgânicos.

Tenho o meu próprio 
saco enquanto faço com-
pras e não aceito nenhum 

fornecido pelas lojas.

Uso escadas em vez do 
elevador/escadas elétricas. 

Sou muito cuidadoso e 
cauteloso sobre o consumo 

de eletricidade em todos 
os lugares onde estou.
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Uso apenas itens económicos de 
energia (lâmpadas, dispositivos).

Sou muito cuidadoso e cauteloso 
sobre o consumo de água em 
todos os lugares onde estou.

Não consumo água engarrafada.

Evito os produtos com alta pegada hídrica.

Uso o transporte público.

Apanho um comboio ou camio-
neta em vez de um voo mesmo 
para uma viagem de 24 horas.

Se eu fizer um voo, compenso as 
minhas emissões de CO2.

Constantemente reflito sobre 
o que eu preciso em relação às 

coisas que eu compro.

Verifico a origem das coisas que 
compro/uso.

Tenho uma lista de marcas que 
evito/boicoto pelo comportamen-

to não ético e irresponsável.

Faço um esforço extra para usar/
consumir produtos que são locais 
ou da minha região/continente.

Evito ou tento reduzir o consumo 
de carne. 

Compro itens em granel/soltos 
em vez de embalados.

Evito desperdícios de comida.

Medo a minha pegada anualmente 
e procuro reduzi-la todos os anos.

Procuro, tanto quanto possível, ser 
um consumidor crítico e responsável 
durante qualquer tipo de compras. 

Evito comprar presentes para os 
meus entes queridos que são simbóli-
cos/não são úteis/não são desejados.

Envolvo-me em discussões sobre 
questões globais com pessoas ao 
meu redor (para influenciar uma 
mudança no seu comportamento/

mais reflexão).

Fico informado, atualizado sobre 
as realidades, práticas globais.

Assino petições globais para influ-
enciar decisões em escala global.
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1. Avaliação Geral

• Quais são as suas prioridades na vida neste momento? 
        (eles não precisam estar relacionados ao campo da educação global)

• Quais são as áreas da sua vida às quais você gostaria de dedicar mais tempo e não 
consegue neste momento?

        (eles não precisam estar relacionados ao campo da educação global)

• Como você considera que as questões globais e educação global são parte de sua 
vida no momento?

• Neste momento, em que medida você acha que tem as atitudes corretas que um 
cidadão global e um educador global devem ter? 

a. Nada     b. Um pouco     c. Muito     d. Completamente

Cidadania global na Vida do Dia a Dia 
Ferramenta de Autoavaliação Expandida

*N.B. Esta ferramenta foi desenvolvida pela A.R.T. Fusion team para um projeto específico de educação 
global. Foi projetado para os facilitadores do projeto, para autoavaliar as suas competências de cidadania 
global e desenvolver planos de ação personalizados. A ferramenta foi usada apenas na Romênia até 2017 
e ainda está a ser testada.

Instruções para preenchê-lo:

Você precisa ser muito honesto e detalhado nas suas respostas! As respostas que você dará serão 
usadas para monitorar e estimular as suas mudanças de atitude e comportamentais em relação a 
diferentes aspetos da cidadania global. 

A pesquisa foi projetada para ser completada exatamente na ordem apresentada no documento, 
sem ler as seguintes perguntas e respostas antes de responder à pergunta atual. A leitura antecipada 
pode influenciar a forma como você dá as suas respostas, por isso, absteve-se de fazê-lo. 

Não há respostas desejáveis esperadas de você, apenas respostas que mais refletem seu estilo de vida atual.

Você deve fornecer uma resposta para cada pergunta ou aspeto mencionado na matriz.
 
Não tenha pressa no preenchimento desta grade! Algumas pessoas fazem isso num dia, outros em 
alguns dias com pausas de reflexão.
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Detalhe os motivos de qualquer uma das respostas fornecidas:

• O que você acha que são os seus pontos fortes como cidadão global? Elabore abaixo:

• O que você acha que são os seus pontos fracos como cidadão global? Elabore abaixo:

A partir deste momento, apresentamos uma série de categorias que incluem 
diferentes dimensões da vida de qualquer pessoa, especialmente relevante num cidadão 

global. Para cada categoria, a primeira parte, que consiste em perguntas, visa um conjunto de 
comportamentos que refletem um grau mais baixo ou mais alto de como um cidadão global deve 

agir/ser. A segunda parte fornece espaço para você elaborar as suas escolhas e estabelecer um 
objetivo pessoal para cada uma dessas dimensões nos próximos 3 meses.

2. Reciclagem Geral/Reutilização 

Neste momento, em que medida você Recicla/Reutiliza os seguintes itens? 
(Inclua na sua avaliação situações onde você escolheu manter 

os objetos até a próxima ocasião adequada surgir)
* mesmo se houver um contexto em que você não tenha poder para decidir, você ainda precisa 
mencionar a frequência devido ao fato de que, independentemente desse aspeto, ainda faz parte do 
seu próprio padrão de consumo/uso desses itens - você sempre tem uma escolha, incluindo a recusa

• Baterias (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, cursos de formação, 
conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Telemóveis (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, cursos de formação, 
conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Latas / latas de metal (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, cursos 
de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Produtos Elétricos (aspirador, televisão, forno a micro-ondas,etc.)(em casa, no escritório, na 
rua, na escola, nas lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
• 

• Produtos orgânicos - por compostagem (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas 
lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu
 ÀS VEZES e/ou NÃO as causas ou motivos dessas respostas:  

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu SIM e/ou ÀS VEZES o que 
o/a motiva a fazer isso; mencione se você desenvolveu o seu próprio sistema ou abordagens para 

reciclagem/reutilização: 

Com base nas suas respostas anteriores, defina um objetivo para se melhorar nessas 
áreas nos próximos 3 meses. Anotá-lo:

3. Papel

Neste momento, em que medida você Reutiliza os seguintes tipos de papeis? 
(Inclua na sua avaliação situações onde você escolheu 

manter os objetos até a próxima ocasião adequada surgir)
*reutilização refere-se a fazer uso de papéis já utilizados (parcial ou totalmente) novamente: 

embalagem, fabricação de novos produtos, notas de escrita, etc.

• Folhetos, brochuras, cartazes,(at home, at the office, on the street, at school, in shops, at events, 
training courses, conferences, travels, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Pacotes de produtos (que você compra ou você recebe), presentes, faturas de compras, envelopes, 
guardanapos, etc .(at home, at the office, on the street, at school, in shops, at events, training courses, 
conferences, travels, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Bilhetes (autocarro, comboio, voos, passes de embarque, bilhetes de entrada) 
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Folhetos, materiais de cursos de formação, seminários ou conferências, etc. (from 
school, events, training courses or seminars, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu 
ÀS VEZES e/ou NÃO as causas ou razões por estas respostas: 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu SIM e/ou ÀS VEZES o que 
o/a motiva a fazer isso e também, se depois de reutilizar o papel, você também o recicla.
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Neste momento, em que medida você Recicla os seguintes tipos de papel?
(Inclua na sua avaliação situações onde você escolheu manter os objetos 

até a próxima ocasião adequada surgir)* reciclagem neste contexto significa colocar 
o papel no recipiente de papel ou levá-lo para a estação de reciclagem. 

• Jornais, revistas, folhetos, brochuras, cartazes, etc. (em casa, no escritório, na rua, na 
escola, nas lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Pacotes de produtos (que você compra ou você recebe), presentes, faturas de compras, 
envelopes, guardanapos, etc. (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, 
cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Bilhetes (autocarro, comboio, voos, passes de embarque, bilhetes de entrada) 
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Folhetos, materiais de cursos de formação, seminários ou conferências, etc.
        (da escola, eventos, cursos de formação ou seminários, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu 
ÀS VEZES e/ou NÃO as causas ou razões para estas respostas:

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu 
SIM e/ou ÀS VEZES o que o/a motiva a fazer isso; mencione se você desenvolveu o seu próprio 

sistema ou abordagens para coletar e reciclar o papel usado:

Em que medida você consegue reduzir a quantidade de papel que você usa em geral? 
a. Nada     b. Um pouco     c. Muito     d. Completamente

Se você escolheu uma das últimas 3 respostas 
forneça detalhes sobre o que você faz, como, em que condições, em quais contextos: em casa, 

escritório, na rua, na escola, nas lojas, em eventos, nos feriados, etc.?
 

Se você respondeu NÃO quais são as causas ou razões para fornecer essa resposta?



31  

O que você precisaria para que nos próximos 3 meses:
• Reutilize pelo menos 50% do papel que você usa
• Recicle 100% do papel
• Reduza o seu consumo em 50%?

Com base nas suas respostas anteriores, defina um objetivo para se melhorar nessas 
áreas nos próximos 3 meses. Anotá-lo:

4. Plástico 

Com que frequência você usa plástico nas seguintes situações?
*mesmo se houver um contexto em que você não tenha o poder de decidir, você ainda precisa mencionar 

a frequência devido ao fato de que, independentemente desse aspeto, ainda é parte do seu próprio 
consumo ou uso desses itens - você sempre tem uma escolha, incluindo a recusa

• Beber chá / café num copo de plástico (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, 
nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usar uma palha de plástico (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, 
cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Consumir comida “take away” (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, 
cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Aceitar/comprar um saco de plástico nas lojas (em casa, no escritório, na rua, na escola, 
nas lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Beber água engarrafada (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, cursos 
de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usar uma colher/vara de plástico no chá/café, etc. (em casa, no escritório, na rua, na escola, 
nas lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usar talheres e louça de plástico (garfos, pratos, facas) (em casa, no escritório, na rua, na 
escola, nas lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu 
ÀS VEZES e/ou NÃO as causas ou razões para estas respostas: 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu SIM e/ou ÀS VEZES o que 
o/a motiva a fazer isso; mencione se você desenvolveu o seu próprio tipo de sistema para evitar o uso 

de plástico nessas situações (por exemplo: você tem a sua própria garrafa de beber, você tem uma 
caneca de viagem, etc.) 

Neste momento, em que medida você recicla ou reutiliza o plástico que você usa? 
a. Nada     b. Um pouco     c. Muito     d. Completamente

Se você escolheu uma das últimas 3 respostas forneça detalhes sobre o que você faz, como, em 
que condições, em quais contextos: em casa, escritório, na rua, na escola, nas lojas, em eventos, nos 

feriados, etc.?

Se você respondeu NÃO, quais são as causas ou razões para fornecer essa resposta?

O que você precisaria para que nos próximos 3 meses: 
• Reutilize pelo menos 50% do plástico que você usa
• Recicle 100% do plástico que você usa
• Reduza o seu consumo em 50%? 

Com base nas suas respostas anteriores, defina um objetivo para se melhorar nessas 
áreas nos próximos 3 meses. Anotá-lo: 

5. Vidro

Neste momento, em que medida você recicla ou reutiliza o vidro que você usa? 
a. Nada     b. Um pouco     c. Muito     d. Completamente

Se você escolheu uma das últimas 3 respostas forneça detalhes sobre o que você faz, como, em 
que condições, em quais contextos: em casa, escritório, na rua, na escola, nas lojas, em eventos, nos 

feriados, etc.?

O que você precisaria para que nos próximos 3 meses: 
• Recicle 100% do vidro que utiliza?

Defina um objetivo realista para os próximos 3 meses, a fim de melhorar a si mesmo 
em relação a essa dimensão! Anotá-lo:
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6. Eletricidade

Neste momento, em que medida você evita/reduz o consumo de eletricidade? 
*mesmo se houver um contexto em que você não tenha o poder de decidir, você ainda precisa mencionar 

a frequência devido ao fato de que, independentemente desse aspeto, ainda é parte do seu próprio 
consumo ou uso desses itens - você sempre tem uma escolha, incluindo a recusa

• Usa escadas regulares em vez de elevador ou escada rolante (em casa, no escritório, na 
rua, na escola, nas lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.)  

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Não deixa nenhum dispositivo no modo de espera (computador, TV, micro-ondas, DVD 
player, routers de rede sem fio, dispositivos de TV a cabo, carregadores de celulares, etc.) (em casa, no 
escritório, na rua, na escola, nas lojas, nos eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

 a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usa o seu laptop (se tiver um) o máximo possível na bateria e não conectado (em casa, 
no escritório, na rua, na escola, nas lojas, em eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usa apenas lâmpadas economizadoras de energia (em casa, no escritório, na escola, etc.)
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Verifica sempre, uma ou duas vezes, se as luzes desnecessárias estiverem desligadas 
(em casa, no escritório, na escola, em eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.)  

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Evita usar secadores de mão em casa de banho públicas  
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Evita usar o forno de micro-ondas (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, em 
eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Evita usar máquinas de café elétricas (em casa, no escritório, na rua, na escola, nas lojas, em 
eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Evita usar máquinas de venda automática de chá, café, refrigerantes, etc. (em casa, no 
escritório, na rua, na escola, nas lojas, em eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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• Usa a máquina de lavar com uma carga máxima (para roupas ou pratos) (em casa, no 
escritório e em viagens)  

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu ÀS VEZES e/ou NÃO 
(nunca) as causas ou razões para estas respostas: 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu YES what motivates you to 
do this; mention if you have your own kind of system to reduce/avoid electricity consumption.

 

Defina um objetivo realista para os próximos 3 meses, a fim de melhorar a si mesmo 
em relação a essa dimensão e reduzir o consumo de eletricidade! Anotá-lo:

7. Água

Neste momento, em que medida você evita/reduz o consumo de água?
*mesmo se houver um contexto em que você não tenha o poder de decidir, você ainda precisa 

mencionar a frequência devido ao fato de que, independentemente desse aspeto, ainda é parte do seu 
próprio consumo de água - você sempre tem uma escolha, incluindo a recusa

• Evita tomar duche/banho diariamente (em casa, de visita, durante cursos de formação, 
conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Se tomar banho, não preenche a banheira mais de um terço ou meio caminho (em 
casa, de visita, durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.)  

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Quando toma banho, não demora mais de 5 minutos (em casa, de visita, durante cursos 
de formação, conferências, viagens, etc.

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Quando escova os dentes, você desliga a água durante o processo (em casa, de visita, 
durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Quando lavar pratos você desliga a água durante o processo (para colocar sabão) (em 
casa, de visita, durante cursos de formação, conferências, viagens, etc

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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• Evita produtos com alta pegada de água (em casa, de visita, na rua, na escola, em lojas, 
durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Não aciona o autoclismo todas as vezes ou pára o punho antes que o tanque de água 
esvazie (em casa, de visita, durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.)  

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usa dispositivos para reduzir a pressão da água da torneira e, implicitamente, o 
consumo.

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Bebe/consome apenas água da torneira (em casa, de visita, na rua, na escola, em lojas, 
durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
* se a razão pela qual você respondeu NÃO a esta pergunta é medo pela sua saúde, a próxima pergunta 

é: Você testou a água no seu local? (SIM ou NÃO) 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu ÀS VEZES e/ou NÃO as 
causas ou razões para estas respostas: 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu SIM o que o/a motiva a fazer 
isso; mencione se você desenvolveu o seu próprio sistema para reduzir/evitar o consumo/desperdício 
de água.
 

Defina um objetivo realista para os próximos 3 meses, a fim de melhorar a si mesmo em 
relação a essa dimensão! Anotá-lo:

8. Transporte

Neste momento, em que medida você evita/reduz as emissões de 
CO2 através de transporte? 

* mesmo se houver um contexto em que você não tenha o poder de decidir, você ainda precisa 
mencionar a frequência devido ao fato de que, independentemente desse aspeto, ainda é parte do seu 

próprio consumo ou uso desses itens - você sempre tem uma escolha, incluindo a recusa

• Evita usar um carro (o seu próprio, os dos amigos, táxis, para visitas, eventos, cursos de formação, 
conferências, durante a viagem, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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• Se precisa usar um carro, você apanha boleia ou usa sistemas de partilha de carro 
(para ir à escola ou ao trabalho, visitas, eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usa o transporte público na cidade onde você mora (elétrico, autocarro, metro) (para ir à 
escola ou ao trabalho, visitas, eventos, cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Apanha um comboio ou camioneta em vez de um voo mesmo para uma viagem 
de 24 horas para ir à escola ou ao trabalho, visitas, eventos, cursos de formação, 
conferências, viagens, etc.

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Usa uma bicicleta (para ir à escola ou ao trabalho, visitas, eventos, cursos de formação, 
conferências, viagens, etc..)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Vai a pé para a escola ou o trabalho, visitas, eventos, cursos de formação, conferências, 
viagens, etc

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu ÀS VEZES e/ou NÃO 
(nunca) as causas ou razões para estas respostas: 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu SIM o que o/a motiva a fazer 
isso; mencione se você desenvolveu o seu próprio sistema para reduzir/evitar as emissões de CO2

Por favor defina um objetivo realístico para os seguintes 3 meses, para melhorar a si 
mesmo em relação a este aspeto e reduzir as emissões de CO2. Anote-o!:

9. Comportamento do consumidor

Neste momento, em que medida você tenta ser um consumidor responsável?
*mesmo se houver um contexto em que você não tenha o poder de decidir, você ainda precisa mencionar 

a frequência devido ao fato de que, independentemente desse aspeto, ainda é parte do seu próprio 
consumo ou uso desses itens - você sempre tem uma escolha, incluindo a recusa 

• Reflete constantemente sobre suas necessidades em relação às coisas que você 
compra  

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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• Verifica a origem das coisas que você compra/usa (em casa, de visita, na rua, na escola, em 
lojas, durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Tem uma lista de marcas que evita/boicota pelo comportamento não ético e 
irresponsável (em casa, de visita, durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.)  

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
         *se escolheu SIM/ÀS VEZES menciones quais são essas:________________

• Evita o uso de produtos feitos em outros países (incluindo outros continentes) se houver 
alternativas feitas no seu país ou continente. (em casa, de visita, na rua, na escola, em lojas, 
durante cursos de formação, conferências, viagens, etc. 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Faz um esforço extra para usar/consumir produtos locais ou da sua região/continente 
(em casa, de visita, na rua, na escola, em lojas, durante cursos de formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Com produtos de outros continentes, faz um esforço extra para comprar marcas de 
comércio justo/responsáveis (em casa, de visita, na rua, na escola, em lojas, durante cursos de 
formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Evita ou tenta reduzir o consumo de carne (se você comer carne)(em casa, de visita, na rua, 
na escola, em lojas, durante cursos de formação, conferências, viagens,etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Evita desperdiçar alimentos (em casa, de visita, na rua, na escola, em lojas, durante cursos de 
formação, conferências, viagens, etc.) 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Compra roupa ou objetos pessoais somente quando realmente precisa deles 
(independentemente das tendências da moda ou outras influências, etc.)

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Tenta reutilizar roupas velhas de diferentes maneiras.
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Tenta ser, tanto quanto possível, um consumidor crítico e responsável durante 
qualquer tipo de compras que faz 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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• Geralmente evita comprar presentes para os seus entes queridos que são apenas 
simbólicos/não são úteis/não são desejados/apenas como um gesto em ocasiões 
diferentes (em casa, de visita, na rua, na escola, em lojas, durante cursos de formação, conferências, 
viagens, etc. 

a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu ÀS VEZES e/ou NÃO 
(nunca) as causas ou razões para estas respostas: 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu SIM (sempre) e/ou ÀS 
VEZES o que o/a motiva a fazer isso; mencione se você desenvolveu o seu próprio sistema para ser 

um consumidor mais responsável

Defina um objetivo realista para os próximos 3 meses, a fim de se melhorar em relação 
à sua responsabilidade como consumidor! Anotá-lo:

10. Interagir com outros

Neste momento, em que medida você se envolve em discussões sobre questões globais 
com as pessoas ao seu redor, que podem influenciá-las e mudar os comportamentos/

opiniões das mesmas?

• Com familiares próximos 
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Com membros mais distantes da família 
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Com amigos próximos 
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Com colegas de classe/colegas
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Com os beneficiários com os quais você trabalha 
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)

• Com pessoas aleatórias em contextos aleatórios
a. SIM (Sempre)        b. Às vezes        c. NÃO (nunca)
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Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu ÀS VEZES e/ou NÃO 
(nunca) as causas ou razões para estas respostas: 

Por favor, detalhe para cada pergunta em que você respondeu SIM (sempre) e/ou ÀS 
VEZES o que o/a motiva a fazer isso, sobre que temas fala com eles e se tem alguma abordagem 

específica.

Defina um objetivo realista para os próximos 3 meses, a fim de se melhorar em relação 
à sua influência em outros para que eles se tornem cidadãos globais responsáveis? 

Anote-o:
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  Sessões de Educação Global

Assuntos globais
Interdependências Globais, Desenvolvimento Sustentável, 

Aquecimento Global/Mudança Climática, Meio Ambiente (Geral), Estilo de Vida, 
Consumismo, Direitos Humanos/Direitos da Criança, Direitos dos Animais, 

Comércio, Paz e Segurança, Migração, Refugiados, Saúde Global, 
Desigualdades Globais, Igualdade de Géneros, Alimentos, Relativismo Cultural, 

Educação, Pobreza, Fundamentalismo Religioso, Dívida Internacional, Infraestrutura, Energia, 
Corrupção, Crescimento Populacional, Desemprego, Discriminação/Perseguição, Políticas 

Internacionais, Sistemas Governantes, Neocolonialismo, 
Tecnologia, Recursos, Resíduos, etc.

Quando uma questão 
se torna numa questão global?

Uma questão se torna uma questão global quando tem 
implicações e perspetivas mais claras numa escala global e/ou 

uma influência global no seu desenvolvimento. Muitos dos temas 
mencionados acima podem ser explorados como uma questão global ou como 

uma questão local/nacional/regional, dependendo da maneira 
como os abordamos. Mesmo que todos possamos concordar, 

esses temas são questões globais, se não os examinarmos 
de uma perspetiva global, então não os veremos como tais. 

Para isso, há educação global.
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Competências de Cidadania Global - 
Educação Global

 
Um cidadão global, para navegar nesta vasta área de temas presentes na vida dele, precisa 
desenvolver competências específicas. Demos um pouco mais de detalhes sobre isso no 
primeiro manual (https://goo.gl/DKv2Uw  página 18-25). A educação global apoia os seus 
estudantes a desenvolver competências relevantes de cidadania global em relação a essas 
questões. Às vezes, intencionalmente ou não, deixamo-nos levar pela forma como abordamos 
um determinado tema que acabamos por não projetar um seminário de educação global, 
mas outro tipo de seminário, por exemplo: antirracismo, educação para a paz, direitos 
humanos, etc.

Para deixar as coisas claras: nem todas as sessões de educação 
em direitos humanos, educação para a paz, meio ambiente, 

discriminação, etc. são também de educação global! 

De fato, se quisermos, podemos esticar significados, conexões e relações e fazer com que tudo 
se conecte a tudo, especialmente se nos tornarmos filosóficos ou frisar um aspeto. Se decidimos 
falar em termos práticos, precisamos ser mais precisos com o nosso âmbito de trabalho. Se 
pensarmos que tudo pode estar conectado com tudo, também pode facilmente virar nada. 
A educação global é um campo onde precisamos ser claros sobre o que fazemos, por que o 
fazemos e quando, e que aquilo que fazemos não é realmente outra coisa, outro campo.

Encontramos situações em que devemos especificar a diferença entre a educação global e 
outros tipos de educação (em termos de temas abrangidos e abordados), às vezes temos 
que fazer isso com os nossos participantes ou com outros atores do campo educacional que 
podem não saber ou entender muito bem o que fazemos. 

Defendemos fortemente um campo claramente definido da educação global, que não pode 
ser facilmente descrito como uma subárea de outro tipo ou uma mistura de outros tipos de 
educação. 

Estes são os critérios que usamos para definir uma 
sessão como uma sessão de educação global

(additional to the methodological ones which 
are general for any participative methodology)

• Aborda uma questão global; uma mencionada anteriormente, um subtema de qualquer 
um desses, ou outros não abrangidos pelos já listados, etc.;

• Quaisquer áreas de competência que você deseja desenvolver (conhecimento, 
habilidades, atitudes), eles devem estar conectados ao problema que você aborda. 
Por exemplo: uma sessão que visa desenvolver a empatia em geral não será uma de 
educação global, no máximo ela pode ser uma de desenvolvimento pessoal. Se você 
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planeia desenvolver empatia em relação às vidas dos trabalhadores das fábricas que 
produzem coisas que compramos, ou das plantações de onde a nossa comida vem, 
podemos dizer que é uma competência específica em relação a uma questão global. Ao 
mesmo tempo, esse aspeto deve ser dominante na sua sessão, o seu foco principal, e não 
um comentário apressado no final da sessão.  

• Tem uma dimensão global refletida no design da sessão. Os participantes devem 
obter da sua sessão as implicações globais ou conexões que mencionámos ao definir 
um problema global. Por exemplo, um seminário onde você planta árvores não é 
necessariamente uma educação global se os participantes não entenderem o problema 
do desmatamento à escala global, ou as conexões entre o plantio de árvores e as emissões 
de CO2 (e o seu papel no aquecimento global) e assim por diante. Da mesma forma 
como foi mencionado nos critérios anteriores, a dimensão global deve ser dominante 
na sua sessão como um resultado de aprendizagem e não algo adicional mencionado no 
início ou no final da sessão.  

 

  Como educador global, você precisa poder navegar entre a variedade de 
questões globais em relação às quais você precisa desenvolver competências 

específicas para os seus participantes. Para isso, você deve agrupar os temas em 
áreas de interesse e também tentar priorizá-los. É verdade que todos os temas 

são importantes e cruciais até certo ponto, mas este exercício de priorização 
refere-se mais à análise de quais temas precisam de outros temas para serem 

compreendidos e explorados de antemão e desenvolver uma ordem lógica de 
abordagem. Isso irá ajudá-lo a organizar e estruturar a sua escolha de temas e as 

competências associadas de acordo com a forma como seria melhor para uma 
pessoa desenvolver as suas competências de cidadania global. 

No nosso primeiro manual, apresentámos as nossas sugestões em termos de temas que 
consideramos importantes para as competências básicas de cidadania global, tais como: 
introdução geral a questões globais, compreensão geral das interdependências globais, 
consumo responsável, estilo de vida sustentável, mudanças climáticas e sensibilidade 
cultural. Consideramos estes como os básicos, que mais tarde tornarão mais fácil para um 
participante assimilar outros temas e subtemas (e competências associadas). 

Encorajamo-lo, como facilitador, a analisar todos os problemas e competências associados 
e a fazer a sua própria lista de prioridades sobre como trabalhar com esses temas. Às vezes, 
você não pode influenciar em quais temas irá projetar e entregar sessões (eles podem ser 
dados/impostos sobre si), mas se é claro para você onde estão colocados neste mapa mental 
de problemas globais, ele irá ajudá-lo no processo de projetar tais seminários. Quando você 
tem que trabalhar com diferentes grupos-alvo, com diferentes experiências sobre esses 
temas, esta classificação será útil na forma como você aborda alguns temas com diversos 
grupos (veja mais adiante neste capítulo mais detalhes sobre como trabalhar com diferentes 
grupos-alvo).
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Antes de começar a projetar uma sessão num determinado tema é 
importante passar pelas seguintes perguntas e tarefas associadas a essa 

pergunta específica. Trabalhar com esses pontos irá ajudá-lo a posicionar-se 
em direção ao tema e dar-lhe-á uma perspetiva de quanto você precisa 
estudar e se preparar para projetar e entregar uma sessão com sucesso.

Você pode responder a estas perguntas 
por si mesmo ou discuti-las com o seu

 co-facilitador se houver um:

Qual é a sua própria conexão 
com este tema específico? 

Como está presente ou como isso afeta
 sua vida (pessoal e profissional)?

O que você faz sobre isso 
na sua vida diária? 

Há algo que você pode fazer se você 
não está a fazer nada neste momento?

 
Por que você deveria fazer algo

ou por que não deveria?

Quão motivado está em relação a este 
tema? Você está motivado o suficiente para 

realizar uma sessão sobre esse assunto?

Se você estiver altamente motivado, pode 
transferir essa motivação para os seus 

participantes?

Quanto você conhece neste momento 
sobre este tema? 

Que informações/documentos já tem 
sobre esse tema? Quantos anos eles têm? 
De que fontes são?

Quanto já conhecem os seus 
participantes sobre o assunto? 
Como sabe o que eles já sabem 
(baseia-se na sua hipótese ou 
tem alguns indicadores objetivos)?

Você se sente pronto para preparar 
um seminário apropriado 
sobre este tema? 

Quanto tempo tem disponível para se 
informar melhor e, eventualmente, ter mais 
materiais para preparar os seus próprios 
seminários?

Quanto tempo durará o seu seminário? É 
uma introdução ao tema ou é uma aborda-
gem mais aprofundada?

Você pode lidar com perguntas desafiado-
ras ou inesperadas dos participantes?
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Para qualquer tema, a internet é repleta de materiais para pesquisa de fundo. Esses materiais 
podem ajudá-lo a ficar melhor preparado e informado sobre um determinado tema, mas 
também para ser usados nas suas sessões. 

Os números mudam muito rápido, mesmo as informações do ano anterior podem ser 
desatualizadas, pois geralmente usamos estatísticas, números e fatos para respaldar algumas 
das nossas informações.

O que um facilitador mais experiente precisa desenvolver são as suas competências para 
pesquisar e processar dados e informações sobre vários temas e ter confiança em fazer tais 
tarefas. Desta forma, eles se tornarão mais independentes na organização e desenvolvimento 
dos seus próprios materiais. Infelizmente, esta competência é muitas vezes deixada para 
trás, e os facilitadores apenas recorrem a atalhos ou entre eles mesmos pelos materiais 
mais recentes e, se possível, para referência direta às páginas de que eles precisam, gráficos 
prontos, etc. Partilhando materiais e ajudando-se em várias situações é importante, mas 
quando isso se torna o principal hábito na preparação e estudo para o seu trabalho, isso 
indica um problema com que você precisa lidar. 

Na verdade, é bastante desmotivador que muitos educadores realmente trabalhem com 
evidências objetivas; existe a impressão que é muito demorado, chato e cansativo, mas 
este é um equívoco que pode tornar a vida mais difícil para qualquer facilitador. Existem 
organizações, iniciativas e pesquisadores cuja principal tarefa é trabalhar com informações, 
dados e estatísticas e torná-los acessíveis a outras pessoas. A necessidade de tornar a 
informação fácil de usar e acessível é em todos os lugares e podemos beneficiar dos resultados 
de seu trabalho.
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Algumas recomendações sobre como você 
pode tornar-se um utilizador mais competente de dados 

como facilitador na educação global:

• Quando procura materiais, adicione como palavras-chave o ano ou o período de tempo 
em que você está interessado em obter dados; 

• Escolha materiais de instituições populares e conhecidas, pois isso aumentará a 
credibilidade da sua informação;

• Procure vídeos sobre os temas em que você está interessado - muitas vezes encontrará 
uma breve introdução ou apresentações rápidas em vários materiais de vídeo que lhe 
darão as ideias necessárias para preparar as suas sessões;

• Se você procurar estatísticas sobre qualquer problema, verifique uma variedade de 
fontes e veja se elas correspondem - pode notar que elas diferem de uma instituição 
para outra.

• Seja muito crítico com a informação que você encontra! Tente procurar mais pontos 
de vista e esteja ciente de que qualquer ponto de vista que você escolher apresentar é 
apenas um dos lados da questão!

• Seja honesto com seus participantes quanto aos dados que você possui, ou em que você 
baseou a sua sessão, que são limitados, que não são os mais atualizados (se for esse o 
caso e é frequentemente) ou que não são necessariamente representativos para todos;

• Seja sensível à cultura e ao contexto especialmente quando você optar por trabalhar 
com casos específicos de diferentes países ou pessoas.
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 Facilitar a educação global com

 diferentes tipos de grupos-alvo

Os participantes com os quais poderemos trabalhar nas nossas sessões serão diferentes de 
diferentes pontos de vista, como idade, origem, experiência anterior, contexto profissional 
e vida, motivação para participar, etc., que terão grande influência nos objetivos de 
aprendizagem, a escolha de temas e metodologia.

Com base nos aspetos que comentámos até agora, nos temas de nossas sessões, 
podemos separar os grupos de participantes da seguinte forma:

• Grupos que estão expostos a esses temas pela primeira vez;
• Grupos que foram previamente apresentados a esses temas;
• Grupos de facilitadores na educação global;
• Grupos mistos, compostos de qualquer combinação dos anteriores.

Além disso, há um outro indicador importante a ser tomado em conta, 
o que influenciará fortemente a maneira como você aborda os

 temas de trabalho, e essa é a duração do tempo que você trabalha com 
os mesmos grupos, que pode variar de 1,5 horas a 10 dias consecutivos 

ou processos de longo prazo ao longo de vários meses com 
várias reuniões (novamente a partir de 1,5 horas semanais para até 

2 ou 3 cursos residenciais de 8 a 10 dias com o mesmo grupo). 
Ao combinar esses dois indicadores, enfrentaremos diferentes 

realidades educacionais que precisam de estratégias diferentes.
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• Ter uma lista de prioridades em termos 
de competências básicas a serem 
desenvolvidas. Como exemplo, o nosso 
primeiro manual tem um currículo focado 
nisso. Você precisa perguntar-se, qual é a 
primeira coisa que um cidadão global deve 
conhecer, tomar conhecimento, da vasta 
área de problemas globais? E o segundo, 
o terceiro? Esta lista vai ser diferente se a 
idade ou o perfil geral dos participantes for 
diferente? Por exemplo, consideramos a 
nossa seleção de temas sobre competências 
básicas relevantes para absolutamente todos 
os tipos de participantes. As diferenças que 
eles trazem só influenciarão a metodologia 
escolhida ou a maneira de aplicá-la.

• Conecte essas respostas ao tempo disponível 
para as suas sessões e crie um cronograma 
em termos de que temas devem ser 
apresentados primeiro e a seguir.

• Reflita sobre as áreas de competência em 
que eles precisam trabalhar mais, em relação 
a esses temas: conhecimento ou atitudes 
ou habilidades? Para grupos novos para 
esses temas, recomendamos começar com 
uma mistura de atitudes e conhecimento, 
o suficiente para dar-lhes um estímulo 
para que eles possam continuar por conta 
própria ou motivá-los a querer mais.

• Reflita extensivamente sobre a motivação 
desses participantes para chegar às suas 
sessões, pois isso influenciará as suas 
expectativas e envolvimento no processo. 
Sendo um contato pela primeira vez com 
este tema, é muito provável que eles não 
conheçam muito o campo, não saibam o 
que esperar ou que tenham equívocos sobre 

o que você irá fornecer. É aconselhável ter 
uma parte introdutória para estabelecer a 
base do seu trabalho com o grupo, no qual 
também pode explicar os seus objetivos, mas 
evite termos complicados e faça exercícios 
introdutórios ativos (veja exemplos na seção 
do método neste manual).

• Recomendamos que evite introduzir 
termos e teoria no início do seu trabalho 
com eles. Existe uma tendência entre 
alguns facilitadores para explicar os 
conceitos: cidadania global, cidadão 
global ou educação global, como uma 
introdução à sessão deles, mas muitas vezes 
é apenas confuso. O melhor para os seus 
participantes será primeiro experimentar 
a educação global e, em seguida, adicionar 
alguma teoria ao que experimentaram.

• Geralmente, trabalhar com os recém-
chegados ao campo irá oferecer-lhe muitas 
oportunidades em termos de temas e 
opções educacionais e vasto espaço para 
experimentar.

• Você precisa lembrar-se de que as primeiras 
interações com esses temas precisam ter um 
impacto suficientemente grande para tornar 
esses participantes curiosos e desejosos de 
saber mais a seguir. 

• Você pode considerar dar-lhes algum 
trabalho para casa (mesmo que você não 
os encontre novamente), que pode estar 
diretamente ligado ao cotidiano deles e deve 
ser uma tarefa agradável (ter um jantar local 
somente para verificar comportamentos ou 
preços na primeira loja que visitam, fazer 
perguntas diferentes aos parentes deles, 

Pontos de reflexão e recomendações para trabalhar com grupos expostos
 à educação global pela primeira vez 
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• Há um aspeto que fará uma grande 
diferença na forma como se aproxima de 
tais grupos, ou seja, quem os apresentou 
a esses temas antes? Você, pessoas que 
trabalham consigo, organizações que 
conhece ou não conhece? 

• Se os participantes já trabalharam 
com a sua abordagem ou já estiveram 
envolvidos nos seus projetos, será fácil 
descobrir necessidades deles, que você 
pode conectar-se ao que já forneceu antes. 
Escolha os próximos temas da sua lista de 
prioridades (o que mencionámos antes 
que irá precisar), aprofundar os temas 
anteriormente abordados ou expandir as 
suas competências já existentes.

• Caso não saiba, você precisa descobrir se 
eles são autodidatas, portanto, envolvidos 
nesses temas de forma informal, ou se eles 
passaram por programas educacionais 
(fornecidos por outros atores).

• Existem muitos profissionais no campo, 
muitas maneiras de definir e trabalhar 
com esses temas, portanto, você não deve 

tomar por garantido que, quando alguém 
declara que participou em outros cursos de 
formação em educação global, realmente 
qualifica-se como a sua definição de 
educação global.

• Se você não consegue rastrear o que 
os participantes fizeram nas interações 
anteriores deles, isso levanta diferentes 
problemas: estão mais envolvidos e 
conscientes do que você assume e não 
beneficiarão realmente da sua sessão? Eles 
já estão familiarizados com as atividades 
que você planeja fazer? Eles querem obter 
novas competências ou partilhar a sua 
própria experiência nesses temas? Eles 
são de fato um grupo de recém-chegados 
disfarçado de grupo experiente? etc.

• O melhor que puder, tente medir 
as experiências e necessidades de 
aprendizagem deles com perguntas muito 
específicas, que irão analisar como elas 
definem esses termos, quais os temas 
com que eles trabalharam antes e como e 
quais são as prioridades deles na pesquisa 
no campo da educação global. Evite 

Pontos de reflexão e recomendações para trabalhar com grupos 
anteriormente expostos à educação global

reparar em algo em particular nas notícias 
ou em casa, etc..).

• Se você costuma trabalhar com grupos 
de recém-chegados, isso pode levar ao 
aborrecimento de metodologia, no sentido 
de que você tenderá a usar as mesmas 
atividades que funcionam muito bem e 
não criar novas, especialmente quando 
você tem sessões curtas regulares com 
novas pessoas. Esta é uma desvantagem 

apenas para você como facilitador, pois 
pode enfrentar estagnação e desmotivação 
ao longo do caminho. Recomendamos ter 
mais de 2-3 atividades ou planos de sessão 
que você rote, para adicionar reviravoltas 
para eles (variações diferentes) e também 
verificar a seção de métodos neste manual 
para algumas outras ideias, que não levará 
tanto tempo.
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perguntas de autoavaliação, tais como 
“Quão consciente/informado/experiente 
é você como cidadão global?”, sem ter 
uma compreensão da maneira como eles 
usam esses termos. (Verifique o próximo 
capítulo, Exigência de Qualidade - 
Recomendação para realizar Avaliações de 
Necessidades de Aprendizagem) 

• Muitos facilitadores tendem a superestimar 
esse tipo de nível de conscientização do 
participante e planejam ir para um nível 
mais alto e avançado do que o grupo 
realmente está pronto ou preparado. Esta 
pode ser uma decisão arriscada. Se escolher 
uma atividade abaixo do nível deles, eles 
ainda poderão fazê-lo, mas se você escolher 
uma atividade acima de nível deles, eles 
podem ficar presos e não ter um processo 
de aprendizagem adequado. Como uma 
recomendação, se você não tem uma 
perspetiva clara do seu grupo, prepare uma 
atividade que possa ser feita de maneiras 
diferentes (para iniciantes ou avançados) 
ou atividades alternativas para as quais você 
está igualmente preparado. No início da 
sessão, realize uma atividade de introdução 
que lhe dê a informação que precisa para 
decidir no local sobre a atividade a seguir.

• Com base na nossa experiência, se 
eles vêm com alegada experiência, de 
fontes desconhecidas, e a avaliação das 
necessidades de aprendizagem não 
fornece suficientes informações específicas 
e relevantes, sugerimos colocá-los na 
categoria do recém-chegados do que na 
mais avançada. No entanto, prepare um 
conjunto alternativo de perguntas para 
o seu debriefing também, se o grupo for 
mais avançado (o que você observará pelas 
dinâmicas e intervenções), perguntas que 
abordarão as experiências anteriores deles 
e incentivarão mais a partilha de práticas, 
dilemas, desafios relacionados ao tema 
específico com o qual você está a lidar.

• Se eles forem realmente um grupo 
avançado, geralmente eles terão uma forte 
necessidade de refletir sobre a prática deles 
como cidadãos globais, para partilhar 
com pessoas semelhantes, para obter 
mais profundidade em qualquer assunto 
abordado e também mais habilidades, 
então tenha isso em mente enquanto 
estiver a desenvolver sessões para tais 
grupos

• Dependendo do seu nível de experiência 
e confiança (como facilitador em geral e 
neste campo em particular), você poderá 
abordar este grupo com um alto nível de 
tensão. Como vêm do mesmo campo, você 
pode ter diferentes pressupostos sobre esses 
participantes: eles são facilitadores muito 
experientes, eles terão grandes expectativas 
desta sessão, eles notarão todos os seus erros, 
eles serão críticos e geralmente um grupo 

muito difícil com que trabalhar, etc. Para dizer 
a verdade, algumas dessas perguntas podem 
ser um reflexo da realidade, mas muitas vezes 
é apenas uma maneira desnecessária de se 
estressar antes de trabalhar com esses grupos.

• Em geral, trabalhar com facilitadores de 
educação não formal pode ser fácil ou difícil, 
dependendo exclusivamente das atitudes 
dos facilitadores-como-participantes. Eles 

Pontos de reflexão e recomendações para trabalhar 
com facilitadores na educação global
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também têm os seus próprios problemas, 
alguns podem ser extremamente críticos de 
qualquer outro facilitador; alguns podem ser 
muito compreensivos e úteis para qualquer 
facilitador no processo. Não há um perfil geral 
ou conduta de tais grupos que você possa 
usar para se preparar. O que recomendamos 
é ir devagar e relaxar-se, explicar desde o 
início o que você pode oferecer e com base 
em que, para que eles possam ajustar as suas 
próprias expectativas de si. Se cometeu algum 
erro no processo, você pode realmente usá-lo 
para devolvê-los como ponto de discussão 
(o que eles fariam em tal situação nas suas 
sessões) ou como lembrança de que eles 
também provavelmente tiveram problemas 
semelhantes para que eles possam se 
relacionar com isso. 

• Você precisa fazer algumas distinções em 
relação aos seus participantes e o tipo de 
experiência deles: o nível deles de experiência 
como facilitadores em geral, depois como 
facilitadores na educação global e, o mais 
importante, o nível deles de desenvolvimento 
de competências de cidadania global. 
Eles podem ser mais experientes como 
facilitadores em geral, mas você pode ser 
mais experiente neste campo específico; 
eles podem estar num nível muito baixo 
em relação à própria competência deles de 
cidadania global (veja diferentes tipos de 
educadores globais no capítulo anterior), eles 
talvez funcionem apenas com alguns temas 
específicos diferentes dos com que você 
trabalhará, etc. 

• Há muitas variáveis que você precisa 
examinar atrás do título de “facilitador na 
educação global”, o que o ajudará a lidar 
com o seu estresse (se houver algum devido 
a trabalhar com esse grupo) e também a 
decidir e desenvolver a melhor oportunidade 
educacional para eles.

• Não se deixe facilmente impressionar quando 
alguém declara esses títulos, também há muita 
arrogância vazia no campo, certifique-se de 
conhecer especificamente o que eles fizeram, 
com que frequência, em quais temas, como 
eles funcionam metodologicamente etc. 

• Há sempre, especialmente para facilitadores 
na educação global, a necessidade de discutir 
com colegas e profissionais no campo, para 
refletir sobre vários aspetos, então você pode 
querer considerar incluir isso nas suas sessões. 
Utilize este contexto para criar em pequena 
escala uma comunidade de profissionais que 
pode ser usada como fonte para atualizar 
competências específicas no campo.

• Geralmente, esse tipo de grupo precisa de 
mais agudização das suas competências e 
menos entrar em novos temas, eles podem 
ainda vir, especialmente porque eles estão 
interessados num novo tema ou área de 
trabalho.
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Pontos de reflexão e recomendações para 
trabalhar com grupos mistos

• A comparar com os grupos anteriores, este é 
de fato o mais difícil de trabalhar e também 
é o grupo mais comum ter (pelo menos 
na nossa experiência). Normalmente, é 
o caso quando os participantes não vêm 
das mesmas organizações ou históricos 
(por exemplo, para seminários abertos ou 
cursos onde todos podem inscrever-se ou 
participar) ou mesmo que provenham do 
mesmo contexto (aulas, voluntários de 
alguma organização, etc.) eles ainda terão 
outras experiências que determinarão 
diferentes relações com temas globais.

• A vantagem dos grupos anteriores é que eles 
são, em certa medida, homogêneos, e esse 
aspeto facilita a escolha de determinadas 
abordagens, métodos, atividades e a 
maneira como você focalizará as suas 
sessões instrutivas e discussões.

• Um grupo misto vem com vários desafios: 
eles têm experiências diferentes, outra 
compreensão dos termos, diferentes 
necessidades de aprendizagem e 
expectativas das sessões, etc.

• Você realmente precisa fazer tudo o que é 
possível para medir as suas necessidades 
de aprendizagem e experiências anteriores 
para elaborar um perfil do grupo: quem 
são os dominantes (recém-chegados, mais 
avançados, facilitadores); quais temas ou 
áreas de competências parecem dominar 
em termos das suas necessidades, são os 
avançados interessados em desenvolver 
novas competências ou estão mais 
interessados em partilhar, aprender novas 
metodologias, etc.

• 

• Esqueça de fornecer uma sessão ou uma 
experiência educacional que dê a todos o 
que eles querem, isso não pode acontecer 
100% com grupos mistos; é um fato que 
você precisa reconhecer desde o início. 
O que você pode fazer é chegar o mais 
próximo possível dessa percentagem e 
equilibrar todos os fatores presentes no seu 
grupo para o melhor das suas habilidades e 
possibilidades.

• Volte para a sua lista de competências 
básicas em cidadania global; até que ponto 
os participantes têm as mesmas, e depois 
decida os melhores temas ou competências 
com que trabalhar. 

• Ao escolher a sua metodologia, precisa 
garantir que nenhuma das seguintes 
situações aconteça: os iniciantes são 
deixados de fora e entendem muito pouco 
do que se está a passar; os participantes 
avançados são destacados e apontados 
para quaisquer desafios, dilemas, questões; 
os avançados são utilizados (sem verificar 
se é o que eles precisam ou querem) como 
pessoas de recursos para toda a contribuição 
que você oferece; os participantes avançados 
são tratados e envolvidos na conversa como 
se fossem iniciantes, etc.  

• Você pode abordar um tema de forma 
que uma parte do grupo seja introduzida 
e outra parte se torne mais avançada nela? 
O mesmo método ou atividades podem ser 
utilizados de forma dupla para todo o grupo, 
ao mesmo tempo (por exemplo, tarefas 
diferentes para diferentes subgrupos)? 
Como é que pode maximizar a experiência 
das pessoas mais avançadas de uma forma 
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que os beneficiará aos mesmos e aos 
iniciantes no grupo simultaneamente? Você 
pode usá-los como pessoas de recursos em 
algumas atividades, mas certifique-se de 
que a experiência que eles possuem é o que 
você pode usar nessas atividades específicas. 
Por exemplo, se tiver no grupo pessoas 
experientes em projetos e iniciativas de 
sustentabilidade, eles podem trabalhar com 
participantes que sabem pouco sobre isso, 
partilhar o que eles sabem/fizeram e depois, 
fazer uma tarefa em conjunto.

• Um problema específico de tais grupos é 
que os próprios participantes consideram 
que os outros participantes serão 
semelhantes a eles ou de uma certa maneira 
e podem ficar muito desiludidos ao ver uma 
variedade de experiências e conexões com 
os temas. Eles podem mostrar pouca ou 
nenhuma compreensão para o fato de que 
há diferentes necessidades de aprendizagem 
e velocidades no grupo; alguns ficam cada 
vez mais frustrados se não receberem 
aquilo que queriam (o que pode acontecer 
se eles são os únicos no grupo que queriam 
essa coisa específica). Acontece que os 
participantes mais experientes, às vezes, 
facilitadores que trabalham de forma 
diferente da sua, que também possuem 
personalidades fortes e exigentes, são muito 
vocais e tentam impor a própria agenda 
deles (de aprendizagem) nas sessões. Nesses 
casos, muitos iniciantes provavelmente 
não se envolverão (ao sentir que eles não 
sabem muito sobre esses temas de qualquer 
maneira) e você como facilitador precisa ter 
o controle do processo.

• A fim de evitar tais situações (incluindo 
ter um grupo muito diversificado para 
começar), é bom promover/introduzir de 
forma muito clara a partir do momento da 
promoção do evento, o resumo da sessão/
curso de formação, o que pretende, qual será 
a metodologia e qual o perfil do participante. 
Se esta informação for claramente indicada, 
há menos chances de os participantes terem 
um mal-entendido sobre o que esperar. Esta 
informação também pode ser usada mais 
tarde, durante as sessões, para lembrar aos 
participantes que mostram frustração de 
que isso é o que você promoveu desde o 
início.

• É importante ser honesto com os 
participantes desde o primeiro momento 
em que os encontra e explicar a avaliação que 
você fez nas necessidades do grupo, quais 
são essas necessidades, quais as decisões 
que tomou com base nelas e lembrar-lhes 
dos princípios da educação não formal, que 
levam em consideração o perfil do grupo ao 
fornecer oportunidades de aprendizagem. 
As escolhas metodológicas que você faz 
têm como objetivo ajudar todos a cumprir 
as necessidades deles de aprendizagem, 
mas também precisam estar conscientes da 
diversidade dos membros do grupo e que 
isso influenciará o nível geral de realização.
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Exigência de qualidade

Neste capítulo abordaremos aspetos diferentes, parte da vida de um facilitador na 
educação global, que influenciam diretamente a qualidade do trabalho que realizam. 
Escolhemos concentrar-nos em algumas áreas que, na nossa experiência, revelaram 

ser mais frequentemente ignoradas, negligenciadas ou que não recebem suficiente atenção.
Quando se lhes pregunta quais os desafios que fizeram com que tivessem resultados menos 
qualitativos, os facilitadores geralmente mencionam aspetos que ocorrem durante as sessões 
deles. Muitos dos problemas que enfrentamos durante os nossos seminários podem ser 
resultado de algo que não fizemos ou que fizemos mal num estágio inicial do nosso trabalho. 
Tentamos expor todas essas situações e destacar a importância de elementos cruciais que 
fazem grande diferença em relação à qualidade do nosso trabalho.
Não incluímos alguns aspetos relativos ao uso da metodologia, pois há apenas um capítulo 
especial para isso (veja a seguir).
Para cada dimensão discutida em seguida, daremos exemplos de erros cometidos na prática 
e um conjunto de recomendações a serem tomadas em consideração pelos facilitadores. 

No primeiro manual, apresentámos mais extensivamente as
etapas de elaboração de um seminário de educação global, 
que recomendamos que sejam feitas nesta ordem 
e sem saltar qualquer passo:

1. Avaliar as necessidades de aprendizagem dos potenciais participantes;
2. Estabelecer o alvo e os objetivos de aprendizagem para a(s) sessão(s) de 
educação global - com base nas necessidades;
3. Identificar os métodos e atividades que deseja usar - adequados para os 
objetivos;
4. Conceber a estrutura do seminário/programa de educação passo a passo - com 
as atividades escolhidas;
5. Preparação para a entrega;
6. Entrega/implementação do seminário; 
7. Analisar a realização dos objetivos de aprendizagem; 
8. Acompanhamento.
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A partir dessas etapas, o que mais se esquece, ignora, ou não se trata (às vezes) são as etapas 
de avaliação das necessidades de aprendizagem e a da análise, e é por isso que vamos abordar 
esses aspetos a seguir.

Avaliação das Necessidades de Aprendizagem
 e Medição do Impacto

Há duas ações diferentes, uma no início do trabalho e uma no final, 
mas elas estão fortemente ligadas entre si, então decidimos apresentá-las 

em conjunto. Medir as necessidades de aprendizagem é uma das primeiras 
coisas que você precisa fazer como facilitador enquanto se prepara para uma sessão de 

educação global. A única coisa que você pode fazer antes é apenas 
conhecer a sua equipa (se trabalhar em equipa) e decidir o tema geral s

obre o qual fará a sessão. Você não deve fazer nada mais, não antes de medir as 
necessidades de aprendizagem dos seus participantes.

 
O que é que significa exatamente necessidades de aprendizagem? 

Na metodologia não-formal, que é a que promovemos para ser utilizada
 na educação global, criamos sessões educacionais adaptadas ao perfil 

e às necessidades específicas dos nossos participantes. Eles vêm para os 
seus seminários com uma bagagem de experiências, conhecimentos, 

contextos específicos, etc. e tudo isso influencia o que realmente 
precisam e querem aprender nas suas sessões. 

Queremos desenvolver competências de cidadania global em relação 
a um determinado tema. Nesse sentido, precisamos saber qual é o

 nível de competência dos participantes em relação ao nosso tema (ou subtema), 
que eles precisam desenvolver ou em que trabalhar mais. Precisamos saber

 especificamente quais conhecimentos, atitudes e/ou habilidades 
são necessárias aos nossos participantes para estabelecer os 

objetivos de aprendizagem das nossas sessões.
Se não todos, então a maioria dos facilitadores compreende esse 

importante princípio na educação não formal, mas não consegue 
aplicá-lo na prática. De alguma forma, não é uma prioridade, 

mesmo que seja bastante essencial e pode influenciar 
o resto do processo de planejamento e design.

 Como sabemos que realmente realizámos os nossos objetivos de aprendizagem? 
Como sabemos que respondemos às necessidades de 

aprendizagem dos nossos participantes? Como sabemos o impacto que as nossas sessões 
tiveram no grupo em relação ao nosso tema? Como sabemos

 se eles realmente implementaram as mudanças que eles disseram
 que fariam na vida deles? Ao realizar uma apreciação e avaliação

 de impacto (curto e longo prazo), conheceremos as respostas a 
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essas perguntas e muito mais. Da mesma forma que 
a avaliação das necessidades de aprendizagem, isso muitas 

vezes falta na prática de muitos facilitadores.

Pedacinhos Amargos da Realidade 
- Exemplos de práticas más

• Os facilitadores querem usar um método ou 
atividade particular (uma atividade que viram 
no seu projeto anterior, um vídeo que os 
inspirou na última vez, etc.) e eles sabem que é 
o melhor para fazer nesta sessão! Com certeza, 
os participantes gostariam muito!

• Os facilitadores assumem que as necessidades 
de aprendizagem dos participantes são 
baseadas em todas as experiências anteriores 
com um perfil semelhante de grupos ou 
apenas dos seus pressupostos sobre as pessoas 
em geral. Muitas vezes eles assumem que os 
participantes não saberão nada para que eles 
possam fazer qualquer coisa nas suas sessões, 
talvez as coisas do exemplo anterior.

• A avaliação é feita com uma ou duas perguntas; 
muito geral, o que na verdade não oferece 
nenhuma informação útil. Eles fazem isso como 
uma formalidade ou ingenuamente, a considerar 
que eles realmente obterão informações 
relevantes. Exemplos: o que é que gostaria de 
fazer nessa sessão? O que é que espera desta 
sessão? Quer saber mais sobre o quê ...? Etc.

• A avaliação é feita no início da sessão, 
depois de o design da sessão for concluído e 
considerado pronto para ser posto em prática. 
Provavelmente, é feito com perguntas como 
as mencionadas no ponto anterior, mas, no 
entanto, mudam quase nada no seu plano.

• Os resultados da avaliação são esquecidos na 
etapa de design do processo. Se os facilitadores 
configurarem os objetivos de aprendizagem 
(como muitas vezes eles não fazem, ou eles 
decidem sobre eles depois de terem decidido 

sobre as atividades e métodos), eles não estão 
conectados com os resultados da avaliação 
de necessidades. Os facilitadores podem 
facilmente deixar-se levar com a emoção de 
escolher ou desenvolver uma atividade que 
eles esquecem quais eram as necessidades dos 
participantes no início.

• Os participantes pensam altamente em si 
mesmos e no nível deles em certas áreas e avaliar-
se-ão melhor do que são, determinando que os 
facilitadores projetem atividades inadequadas.

• Os facilitadores esquecem a apreciação, a curto 
prazo ou a longo prazo; eles não a planejam, 
não a fazem; às vezes, eles estão felizes só por 
terminar com as sessões. 

• A apreciação não é feita em relação aos objetivos 
de aprendizagem, mede algo, mas não a 
aprendizagem deles: quanto aproveitou a sessão? 
Quanto gostou da mesma? O que é que gostou 
e o que é que não? etc., o que não diz nada sobre 
os resultados de aprendizagem deles.

• Não há contato com os participantes após as 
sessões, nenhuma medição do impacto de 
longo prazo e todas as mudanças maravilhosas 
que os participantes fizeram são assumidas ou 
adivinhadas.

Recomendações 

• Você nunca deve saltar a avaliação das 
necessidades e configurar objetivos 
de aprendizado!!! Deixe de lado o seu 
entusiasmo por uma determinada atividade 
ou método, ou seus pressupostos sobre 
pessoas e vida e meda as coisas que precisam 
ser medidas. A sua vida como facilitador será 
muito mais fácil se seguir os passos, eles têm 
lógica e foram configurados desta forma para 
tornar a sua vida mais lisa e não mais difícil. 
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• A exceção das situações especiais, devido a 
diferentes fatores (veja o próximo ponto), 
você deve tentar implementar uma avaliação 
adequada das necessidades de aprendizagem. 
Na maioria dos casos, você está em contato 
com os seus participantes antes da sessão, 
através de ferramentas on-line ou telefone; 
muitas vezes eles têm que preencher um 
formulário para participar nas suas sessões, 
então estes são os meios que você deve 
usar para ver quais são as necessidades de 
aprendizagem deles.

• Pode acontecer que você seja um facilitador 
em eventos que não organiza, onde não pode 
influenciar quantas pessoas e que tipo de 
pessoas virão para a sua sessão. Com base 
no perfil do evento, projete uma sessão que 
acha que será de interesse geral e dará todas 
as informações sobre o que acontecerá de 
antemão, então quem escolher vir estará bem 
informado e por isso decida vir. Esteja pronto 
para ter apenas 3 pessoas ou 20 pessoas, 
portanto, metodologicamente precisa ter 
planos adequados para todas as situações. 

• Divida o seu tema para as três dimensões, liste 
todos os conhecimentos, habilidades e atitudes 
específicas em relação ao seu tema e desenvolva 
perguntas que irão abordá-los. Não faça 
perguntas gerais. Se quiser obter informações 
específicas, é necessário fazer perguntas 
específicas. “Que conhecimento deseja obter 
desta sessão?” NÃO É uma pergunta específica.

• Qualquer avaliação das necessidades de 
aprendizagem precisa ser feita antes de a sua 
sessão realmente ocorrer, porque, se você seguir 
as etapas após a avaliação das necessidades, irá 
decidir sobre os seus objetivos e depois os seus 
métodos e assim por diante. Se você já projetou 
as suas sessões, há pouco que poderá mudar 
depois de conhecer o grupo. Excecionalmente, 
apenas quando trabalha com um grupo 
por mais dias e o primeiro dia é alocado 
para atividades não relacionadas ao tema, 
potencialmente você pode fazer algum tipo 
de avaliação de necessidades de aprendizagem 
nesse primeiro dia e usar os resultados para 
finalizar o projeto para os próximos dias.

• Não confunda as expectativas com as 
necessidades de aprendizagem, muitas vezes 
elas não correspondem. Quando perguntados 
o que esperam da sua sessão, muitos 
participantes (especialmente jovens, não 
muito experientes, etc.) mais frequentemente 
mencionam respostas como: amigos, 
divertir-se, bom tempo, visitar a zona, tempo 
livre etc. Esses exemplos das expectativas 
não são relevantes para os seus objetivos 
de aprendizagem e não representam as 
necessidades de aprendizagem deles. 

• Sempre, mas sempre, faça uma apreciação 
no final do seu programa educacional (seja 
uma sessão, um dia, curso de formação de 
vários dias) e, portanto, você deve planejar 
o mesmo com antecedência na sua agenda: 
um formulário (maior ou menor), um 
posicionamento em grupo, etc. (muitos 
exemplos dessas atividades podem ser 
encontrados on-line) 

• Pare de usar as palavras “GOSTAR”, “GOZAR”, 
“DIVERSÃO” e quaisquer outros termos 
similares, quando você faz sua apreciação. 
Se o seu principal objetivo de aprendizagem 
é entreter o grupo, então, você pode usá-las, 
mas se você realmente tiver como objetivo 
principal, você deve parar de tê-lo - você está 
a faze tudo de maneira errada - volte para o 
primeiro manual que criamos!

• Tanto quanto possível, fique em contato; entre 
em contato com os participantes em algum 
momento após as suas sessões. Você pode criar 
um formulário on-line para eles preencher 
ou fazer-lhes algumas perguntas diretamente 
(e-mail, Facebook, WhatsApp) etc. Claro que 
isso é particularmente recomendado quando 
você trabalhou com um grupo por mais tempo 
e você deveria estar ainda mais interessado 
em ver os resultados a longo prazo, mas nós o 
encorajamos a fazê-lo tanto quanto possível no 
seu trabalho em geral.
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Resistência à mudança;
Passar a responsabilidade; 
Negatividade

Algumas das razões usadas pelos 
participantes ou colegas educadores globais 
para não buscar mudanças nas vidas deles, 
rejeitando a responsabilidade, geralmente 
mostrando ceticismo ou negatividade em 
relação a todos os temas relacionados à 
cidadania global, incluem o seguinte: 

• A infraestrutura na minha comunidade não 
torna possível a reciclagem (ou qualquer 
outra coisa ...);

• Não há alternativas para o consumo de 
vários produtos;

• Todas as empresas são más - mesmo as do 
meu próprio país;

• Se não fizermos (adicione seu exemplo de 
ação) em números maiores, nada mudará 
de qualquer forma;

• Se essas pessoas (você nomeia o ator ... 
mesmo países) não o fazem, não importa 
de qualquer forma; 

• As autoridades devem começar a fazer algo;

• Mudanças pessoais não influenciarão 
muito, é necessário algo mais: .... (preencha 
o espaço em branco);

• Eu já estou a fazer tanto, não é como se eu 
não estivesse a fazer nada;

• O problema real não é o que estamos a 
fazer ou não, é outro…a maneira em que 
pensamos, o sistema todo, a política, … 
(substitua por exemplos de sua prática);

• Estamos a perder o nosso tempo com essas 
coisas em vez de fazer algo que realmente 
importa;

• As pessoas têm falado sobre essas coisas 
há tantos anos e a situação se tornou ainda 
pior, tudo é inútil - a humanidade não 
mudará; 

Atitudes do Facilitador e do Participante 
(em relação à cidadania global)

Sob este título, incluímos diferentes atitudes relacionadas à cidadania global,
 que os facilitadores e participantes trazem, influenciando o processo e afetando a 

qualidade dos resultados de aprendizagem. Analisaremos algumas das atitudes mais 
comuns, uma a uma, aquelas que, em certa medida, afetam mais o processo. Vamos 

fornecer alguns exemplos e recomendações para lidar com tais situações.
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Ter que enfrentar tais atitudes dentro de sua 
equipa ou no seu grupo de participantes 
pode ser um grande desafio emocional e 
mental com que lidar porque:

• Isso desencorajará outros participantes 
de fazer ou acreditar em mudanças; alguns 
participantes são facilmente influenciados 
por pessoas com fortes opiniões; se 
eles ainda não estiverem fortemente 
convencidos da missão de cidadania global, 
tais declarações fá-los-ão facilmente dar um 
passo para trás; Isso aumentará a dúvida, 
que é como uma semente de câncer que 
crescerá num ambiente fértil; 

• Isso irá desmotivá-lo, como facilitador 
para trabalhar com tal colega de equipa 
(quem acredita em algumas dessas coisas), 
porque se você for positivo e acreditar 
fortemente nessas coisas, mas, por outro 
lado, o seu próprio colega não criará 
emoções internas negativas que você 
precisa controlar enquanto trabalhar 
com os participantes. Também pode 
levar a conflitos na sua equipa que você 
precisa evitar ou gerenciar de maneiras 
construtivas.

Recomendações 

• Peça outras opiniões dos participantes 
e forneça espaço para que eles expressem 
os seus pontos de vista. Se os negativistas 
criarem debates e tentarem convencer os 
outros que estão errados, precisa evitar com 
cuidado oferecer muito tempo de conversa, 
lembrá-los de que eles já expressaram o ponto 
de vista e queremos ouvir os outros também;

• Não faça das pessoas céticas as estrelas 
do momento; sim, às vezes eles fazem 
declarações fortes, desafiam-no, como 
facilitador, muitas vezes de propósito, mas 
o pior que você pode fazer é dar-lhes muita 
atenção (o que pode ser exatamente o que 

eles estão à procura) e focar toda a discussão 
sobre debater as coisas que eles mencionaram. 
Siga o seu plano com a sua sessão, reaja 
com o que eles dizem se você achar que for 
necessário, peça a outras pessoas para reagir 
ou simplesmente continue, às vezes o simples 
é ignorar tais afirmações (especialmente se 
eles são feitos como um choro por atenção), 
não é como sempre respondemos a todas 
as declarações feitas pelos participantes nas 
nossas sessões - Avalie o momento o melhor 
que puder e aquilo que você deve fazer;

• Não brigue nem discuta com os 
participantes. Contrariar tais opiniões 
muitas vezes não leva a nenhum resultado, 
o confronto direto sobre essas questões 
apenas se intensifica e cria mais desmotivação 
e tensão a nível de grupo e transforma o 
problema todo num conflito entre vocês e 
essas pessoas específicas. Você precisa ativar 
os aliados escondidos do grupo, as pessoas 
que estão lá e pensam como você, precisa 
perguntar pelas opiniões dos mesmos e 
dar-lhes espaço para se expressar. E tente 
fazer com que a sua opinião seja a última 
mencionada, então os participantes recordam 
que o último problema mencionado foi mais 
otimista.

• É útil lembrar ao grupo que ninguém é 
obrigado a fazer nada; eles expressaram 
as opiniões deles, é importante terem uma 
mente crítica e decidir o melhor para eles. 

• Fale com seu colega de equipe assim que a 
fase de planejamento sobre as suas opiniões 
sobre esses problemas. Como mencionámos 
anteriormente, existem diferentes educadores 
globais no campo e às vezes não pode 
controlar com quem trabalha. Pode acontecer 
que você trabalhe com colegas muito 
negativos nesses assuntos. Deve concordar 
sobre como lidam com a diferença entre 
vocês nestas questões, mas dentro do âmbito 
da própria sessão, os objetivos da mesma e 
as necessidades dos participantes. Em vez de 
debater os vossos pontos de vista (o que pode 
ser uma coisa boa a fazer, mas nem sempre, 
por decida sabiamente se vale a pena), discuta 
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as necessidades, os objetivos e o contexto 
da sessão. Muitas vezes, mesmo que os 
facilitadores sejam eles céticos ou negativos, 
eles concordarão em manter esses pontos 
de vista e não os revelar aos participantes. 
Podem dividir os papéis de tal forma que, se 
for o caso, você irá lidar com discussões ou 
atividades que visam problemas em que o seu 
colega não está tão motivado.

• Prepare-se a si mesmo para lidar com esses 
pontos de vista; tais declarações geralmente 
provêm da falta de exemplos concretos do 
lado positivo, muitas vezes essas pessoas 
nem mencionam exemplos específicos 
como argumentos para apoiar as opiniões. 
Portanto, como já sabe, essas opiniões 
existem e você pode ter que lidar com elas, 
procurar diferentes histórias positivas, 
exemplos de melhores práticas, mudanças 
positivas, projetos com impacto de longo 
prazo, movimentos ou governos que tenham 
implementado mudanças a nível nacional 
e influenciado as coisas em grande escala e 
utilizá-las quando a situação o pede.

• Não o leve pessoalmente se tais opiniões 
não forem alteradas como resultado dos 
seus seminários. Certifique-se de fornecer o 
contexto mais adequado, com as atividades, 
com os exemplos e argumentos fornecidos, 
para equilibrar as visões apresentadas na 
discussão. É uma responsabilidade de 
aprendizagem partilhada no processo de 
educação não formal, no final do dia as 
pessoas irão adotar tanto quanto permitirão a 
si mesmas. 

Levar as coisas pessoalmente 

As questões mencionadas anteriormente, 
em geral, todas as visões problemáticas 
sobre tais questões, eventos que ocorrem 
no mundo, estagnação ou baixo progresso 
na sua comunidade ou globalmente, etc. 
podem ser percebidas por facilitadores 
(com uma forte missão como cidadãos 

globais) como diretamente conectados ao 
que eles fazem ou não fazem o suficiente 
no seu trabalho. Pode ser uma sensação 
normal de ter de vez em quando, mas 
nunca se deixe dominado ou deprimido de 
qualquer maneira. Aqui seguem algumas 
dicas para se lembrar quando esses 
sentimentos se aproximam de si:

• Todos somos responsáveis pelo que está a 
acontecer no mundo, não devemos pensar 
que somos os únicos responsáveis. Nem 
tudo está nos nossos ombros. Nós fazemos 
o que temos a fazer, outros talvez ainda 
não ou não fazem muito, só temos que 
continuar com o que temos que fazer.

• A mudança às vezes é mais rápida, às vezes 
mais lenta, mas nunca tão rápida como 
queremos que seja, porque não depende 
apenas do que queremos.  

• Às vezes, o que você faz agora tem um 
efeito sobre a vida das pessoas muito mais 
tarde. Você pode plantar uma semente no 
seu seminário e não estar ciente do que 
acontece mais tarde. É por isso que é bom 
realizar apreciações de longo prazo das 
suas sessões, porque você será encorajado 
pelas histórias que ouve, e receberá muitas 
histórias pessoais de pessoas que deixaram 
o seu seminário com motivos de reflexão e, 
então, Boom! isso atinge-os num momento 
e eles se tornam mais interessados e fazem 
mudanças nas vidas deles.

• Não invista muito tempo em histórias 
negativas, equilibre o tipo de informação 
ou pessoas com as quais você está a lidar, 
para obter suficiente energia positiva para 
lhe dar força. 

• Dê mais atenção às coisas positivas do que 
às negativas. Às vezes, tendemos a reagir 
de maneira exagerada a 1 opinião negativa 
e ignoramos 5 mais que são positivas. Nós 
ficamos afetados tanto por essa 1 negativa 
em vez de perceber quantas são realmente 
do nosso lado.
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Desafios encontrados durante as sessões

Os facilitadores enfrentam uma grande 
variedade de desafios com os seus grupos, 
alguns foram incluídos nos pontos 
anteriores, alguns são muito específicos 
para certas situações ou locais (então 
não vamos mencioná-los aqui) e alguns 
parecem ser muito comuns através de 
continentes e temas.

Os participantes parecem desinteressados

• Os comportamentos que podem sinalizar 
isso são: os participantes usam o telefone/
tablet/laptop quase sempre durante 
atividades (no grupo grande ou grupo 
pequeno); eles parecem distraídos (muitas 
vezes saem para o banheiro, fumam, fazem 
pequenas pausas, mesmo que não seja 
intervalo, etc.); falam com os outros, não o 
ouvem enquanto você está a explicar coisas, 
etc.

• Possíveis razões para sua aparente falta 
de interesse: as atividades ou o tema 
abordado não estão de acordo com as 
suas necessidades ou interesse, motivação 
(o interesse pode ser diferente das 
necessidades de aprendizagem, às vezes 
é mais importante para eles), a escolha 
das atividades não envolve o suficiente, 
eles têm problemas pessoais (e dentro do 
próprio grupo), eles não gostam de si por 
vários motivos (de que você pode não 
estar ciente), se calhar eles não se sentiram 
apoiados ou valorizados no processo (sem 
você pretender ou mesmo estar ciente 
disso) e depois se retiraram; etc.

• Soluções possíveis: Lembre ao grupo da 
importância do envolvimento de todos; 
Faça perguntas que exigem uma resposta 
de todos na sala; Avalie a dinâmica geral do 
grupo e verifique se há alguma mudança 
metodológica que você possa fazer (no caso 
de uma atividade que não envolve mais 

participantes e talvez seja necessária uma 
mudança para torná-la mais agradável); 
Talvez você precise quebrar o ritmo da 
sessão e da atmosfera, fazer um exercício 
de energia; Dependendo da intensidade de 
tais comportamentos, você pode discutir 
com esses indivíduos em particular, quais 
são os sentimentos deles até agora no 
processo, motivação deles, estão a obter o 
que eles querem, dado que você percebeu 
que eles não estão muito envolvidos e quer 
conversar sobre isso.

Conflito entre si e os participantes

• Os comportamentos que podem 
sinalizar isso são: Os participantes 
estão constantemente a opor-se a si, 
desafiam as instruções ou a entrada de um 
determinado tema, declaram abertamente 
o desacordo em relação às suas escolhas 
nas sessões (metodologia, tempo previsto, 
etc.), eles apresentam sugestões para 
mudar o plano, a estrutura, o horário, 
podem ser sabotadores do processo; Você 
pode discordar fortemente com eles, a 
contribuição e o comportamento deles no 
grupo e você pode evidenciá-los, reduzir o 
tempo deles, ter dificuldades em esconder 
os seus sentimentos em relação a eles; etc.

• Possíveis razões para esses aspetos: 
desentendimento conceitual em como você 
aborda o processo e os métodos utilizados, 
até se tornar pessoal (em ambos os lados), 
especialmente em situações em que o 
participante discorda fortemente com você 
e ele não consegue mudar nenhuma coisa 
(as coisas não acontecem da maneira que 
elas querem); os participantes podem estar 
muito frustrados se estiverem à espera 
de algo diferente do que receberem e se 
vingarem dessa maneira, pois culpam 
o facilitador por enganá-los ou por não 
fazer o que eles querem que faça; alguns 
participantes clamam por atenção e é assim 
que eles a exigem, etc.
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• Soluções possíveis: Não entre em conflitos 
pessoais, tente evitar argumentos que 
toquem visões e opiniões pessoais, seja 
assertivo, separe-se das associações 
emocionais com o comportamento de 
tais participantes; mantenha-se calmo 
em relação às ações que os participantes 
tomam na sua direção; o melhor é esses 
conflitos serem tratados fora das sessões, 
a falar diretamente com a(s) pessoa(s) 
em questão, mas tenha cuidado numa tal 
discussão, não se desculpe por algo que 
não fez; esteja disposto a fazer alguns 
pequenos compromissos para fazer 
algumas mudanças que irão agradar esses 
participantes.

 
A sustentabilidade das nossas
sessões de educação global

Nunca se deve esquecer que a forma 
como você organiza seu trabalho e a sua 
sessão também é um reflexo das suas 
competências como cidadão global. Se 
você está a tentar viver a sua vida de forma 
sustentável, mas as suas sessões não são 
sustentáveis, isso é algo em que você deva 
refletir e trabalhar mais.

• Se você tentar organizar as suas sessões 
da forma mais sustentável possível e de 
acordo com todas as coisas em que acredita 
e tentar praticar a sustentabilidade, isso 
representará um exemplo prático para os 
participantes; isso irá inspirar, motivar e 
incentivá-los a fazer o mesmo. Ao andar, a 
conversa também lhe dá mais credibilidade 
e dá força à sua mensagem e ao seu 
trabalho.

• Seja crítico de uma perspetiva que 
abrange todas as questões globais sobre 
absolutamente todos os aspetos dos seus 
seminários/das duas sessões: os seus 
parceiros na organização, doadores, 
localização, infraestrutura, fornecedores, 
materiais (papel, marcadores, canetas, 
ferramentas, etc.), bebidas, alimentos, 
fornecedores, talheres, eletricidade, etc.

• Sempre tente ver se pode reduzir e 
reutilizar o máximo possível antes de usar 
novos materiais de qualquer tipo. Tente 
fazer a sua sessão tão minimalista quanto 
possível. Pense sempre se você pode fazer 
uma determinada atividade ou ação nas 
suas sessões sem nenhum material em 
particular ou com o mínimo possível. 
Simplifique a maneira como você aborda 
as suas sessões e pense fora do paradigma 
regular sobre que materiais precisam ser 
usados numa sessão e como.
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Aspetos logísticos

Esses aspetos têm um impacto na qualidade de um programa 
educacional e decidimos mencionar alguns, para incentivá-lo a

 prestar mais atenção aos mesmos e lidar com eles 
de forma diferente no futuro.

Promoção de programas 
educacionais

Quando organizamos as nossas sessões, queremos ter os melhores 
participantes; as pessoas mais adequadas, envolvidas e interessadas irão 
beneficiar e aproveitar ao máximo. Parece familiar? Infelizmente, 
muitos dos praticantes com quem trabalhamos sinalizam dificuldades 
em chegar ao público certo ou convencê-los a participar nos programas
 que eles oferecem. Ironicamente, em alguns dos processos de longo prazo 
que realizámos para facilitadores na educação global, os participantes 
estavam mais interessados em saber como trazer mais participantes nos seus cursos 
(e não tanto na cidadania global ou nas competências de facilitação). 

Este manual não é sobre RP e os melhores métodos promocionais, mas queremos fazer 
alguns comentários que possam dar algumas ideias a diferentes facilitadores.

• Parece ser mais proveitoso ir para diferentes locais onde você encontrará participantes 
potenciais do que fazê-los chegar ao seu local; por exemplo escolas, centros culturais 
ou para jovens, empresas, etc.

• Na mesma linha do ponto anterior, também é útil conectar as suas sessões a outros 
eventos que acontecem na sua comunidade: festivais, mercados de livros, feiras, 
eventos desportivos, etc.

• Você precisa tomar algum tempo e refletir sobre o tipo de grupos que é mais provável 
atingir com o seu programa e tenha expectativas realistas.
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Local para
 as sessões

O espaço das sessões que você organiza pode influenciar 
definitivamente o tipo de processo que você terá com seus participantes. 
Um espaço grande, luz natural, cadeiras fáceis de se mover, 
ou apenas almofadas, remoto, sem distrações, silencioso, aconchegante, etc. 
(continue a lista como você deseja) são desejados para um processo 
de aprendizagem suave, onde todos se sentem bem. Muitos facilitadores 
ficam presos com o paradigma clássico de organizar seminários, onde você 
precisa ter uma sala grande, cadeiras móveis, opções de projeção, colunas, 
etc. e dado a estes parâmetros bastante limitantes não exploram 
utras oportunidades para organizar seminários de educação global, 
em espaços alternativos (incluindo aqui espaços públicos, como parques, ruas, etc.)

Embora a localização e o espaço de um seminário digam o quão bem podemos conduzir 
o nosso trabalho, há muitas coisas simples que podemos fazer para suportar até mesmo 
uma configuração não muito promissora ou emocionante em ter um impacto maior no 
processo de aprendizagem.

• Toda área do seu local pode ser usada como espaço educacional, mesmo que você não 
entregue atividades lá. Você pode enviar uma mensagem ao grupo não só na sala de 
formação (se você tiver uma); você pode usar até salas de repouso, salas de intervalo, 
áreas de jantar, lobbies ou corredores e publicar cartazes ou mensagens inspiradoras, 
artigos, imagens, livros, gráficos de informações, etc.

• Se você fizer seminários de um dia ou ao longo de mais dias, pode criar atividades 
opcionais a serem feitas de maneira individual ou em grupo ao redor do local (no 
tempo livre). Por exemplo, você pode propor: diferentes jogos, missão temática de 
caça ao tesouro dentro da comunidade, (veja a seção do método), etc., o que pode 
agregar mais experiência e criar uma atmosfera de aprendizagem. 
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Estrutura Metodológica

Um facilitador no campo da educação global, ou qualquer outro campo, deve ter uma 
compreensão muito clara do quadro metodológico em que eles estão a operar. Eles 
precisam ter uma compreensão firme dos princípios e as teorias de aprendizagem 

que estão a usar para as escolhas educacionais no trabalho deles. Seja você iniciante ou 
um facilitador mais experiente, este capítulo destina-se a todas as diferentes gamas de 
experiências; destaca os aspetos importantes, as questões que nunca devem ser deixadas de 
lado e a atenção extra que alguns aspetos exigem. 

A educação global baseia-se fortemente nos princípios da metodologia da educação 
não formal e no ciclo de aprendizagem experiencial. Pode haver outras 

teorias de aprendizagem sobre as quais você está mais interessado,
 mas devem ser usadas ou analisadas em referência às apresentadas aqui. 

Muitas vezes eles se sobrepõem na prática, significados e objetivos. 

A educação não formal emergiu da ideia de ser oposta à educação formal, que
 geralmente ocorre nas escolas e no setor formal. Existe um amplo quadro teórico 
em relação a esses dois tipos de educação, princípios e metodologia nos quais não 
entramos neste manual. O fato é que, na prática, você encontrará, no setor formal, 
a metodologia participativa e outros princípios geralmente associados à educação 
não formal e em sessões não formais, você pode encontrar atividades que possam 
ser consideradas mais associadas ao setor formal (por exemplo, qualquer palestra ou 
apresentação). 

Detalhámos nas teorias básicas da metodologia de educação global 
no primeiro manual, e brevemente apontaremos alguns deles 
aqui e adicionaremos mais comentários e pontos de reflexão.

                                       Princípios da educação não formal 
 
• É participativo e faz uso de diversos métodos ativos;
• É centrado no aluno;
• Faz uso da experiência anterior de participantes;
• É desafiador;
• É baseado no processo e o processo é flexível e adaptável;
• É voluntário;
• Há uma responsabilidade de aprendizagem partilhada entre o facilitador e os 

participantes;
• É avaliado pelos participantes.
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Com base nos resultados medidos, impacto e resultados de aprendizagem a longo prazo, 
esta abordagem provou ser exitosa para garantir um alto nível de alcançamento de vários 

objetivos de aprendizagem. Claro, esse aspeto está condicionado pela qualidade da 
implementação e pela motivação dos próprios alunos.

Qualquer facilitador precisa refletir seriamente sobre a sua própria compreensão e uso 
desses princípios. Eles são todos claros para si? Você usa-os todos no seu trabalho? 

Com que frequência reflete sobre eles quando planeja as suas sessões? Quão confortável 
está a aplica-los no seu trabalho? Há algum que são um desafio para si? Existem outros 

princípios que aplica no seu trabalho que não estão incluídos aqui? Etc.

Quando dizemos competências, nos 
referimos a um conjunto de conhecimentos, 
atitudes e habilidades, e você precisa 
analisar os princípios anteriores em relação 
ao desenvolvimento dessas dimensões nos 
seus grupos.

Um facilitador precisa tomar em conta 
muitos pontos e ângulos para tomar as 
decisões mais adequadas:

• O tipo de competência que deseja desenvolver; 
alguns métodos são mais adequados para 
abordar o conhecimento, outros para atitudes 
ou habilidades, por exemplo;

• A forma como o uso dos princípios da 
educação não formal poderá maximizar o 
potencial de aprendizagem de uma sessão 
ou poderá bloqueá-la ou perturbá-la (por 
exemplo: demais foco no princípio ativo e 
participativo pode tornar uma sessão numa 
mais divertida do que de aprendizagem, ou 
um alto foco no desafio pode ser demais para 
um grupo, etc.);

• A forma como você equilibra as diferentes 
experiências e conhecimentos que os 
participantes trazem ao processo e como 
faz uso deles para o benefício do grupo em 
relação aos seus objetivos de aprendizagem;

• A maneira como você lida com eventos e 
situações inesperadas que podem surgir da 
natureza muito dinâmica do processo de 
educação não formal;

• O tempo disponível e o espaço fornecido 
para as suas sessões influenciarão fortemente 
o que pode ser feito ou não;

• O equilíbrio entre os seus objetivos de 
aprendizagem, os resultados e o processo e a 
dinâmica do grupo, uma vez que a educação 
não formal é baseada em processos, mas 
ainda tem resultados específicos que você 
deseja alcançar.  

Relação com as competências 
globais de cidadania
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Debriefing
Ou como transitar de 

“Nós tivemos a experiência, mas perdemos o significado.” 
(T.S. Eliot) para

“A única fonte de conhecimento é a experiência.” 
(Albert Einstein)

Uma palavra de aviso/advertência:  
o capítulo a seguir deve ser entendido a partir da perspetiva de trabalho dos profissionais 
que tomam muito em serio o processo de debriefing no processo de educação não formal. 

Nos olhos de outros praticantes (com diferentes estilos de trabalho e ética), isso pode parecer
 um pouco obsessivo ou exagerado. Portanto, os seguintes comentários e recomendações 

devem ser levados em consideração tendo isso em mente; de forma nenhuma representam 
uma ofensa a outras abordagens - todos usamos o nosso próprio trabalho e 
resultados para escolher ou desenvolver diferentes teorias de aprendizagem. 

Debriefing é aquela coisa mágica que garante que o resultado de aprendizagem 
de uma atividade realmente chegue aos participantes. Nós dizemos magia porque, 
durante o debriefing, as pessoas têm ideias, fazem conexões e entendem 
claramente o processo de aprendizagem deles. Tudo isso não é mágico em si, 
mas sem debriefing estas coisas acontecem muito menos ou não acontecem. 

O que queremos dizer com o debriefing?  

É basicamente uma discussão, que ocorre após uma determinada atividade nas suas 
sessões, seja desempenhar um papel, uma simulação, ver um vídeo, fazer uma tarefa 
de grupo, etc., para processar o que realmente aconteceu e ajudar os participantes a 
extrair e reconhecer a própria aprendizagem. Esta discussão geralmente segue o ciclo de 
aprendizagem experiencial (veja abaixo), uma das teorias de aprendizagem que são a base 
da educação não formal. Expandimos essa teoria no primeiro manual e, se necessário, 
consulte essas páginas antes de continuar esta seção atual. (páginas 29-33- https://goo.gl/
DKv2Uw ). 
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Vamos focar no debriefing em mais detalhes (isso abrange os passos amarelos 
no ciclo de aprendizagem experiencial, após a experiência concreta, que 
é a atividade dada aos participantes) porque é, de fato, uma das coisas que
 faz a diferença entre uma sessão de sucesso e uma falha. Para sermos claros,
 definimos o sucesso de uma sessão em relação à realização dos objetivos
 de aprendizagem da mesma num alto nível e de forma qualitativa. Se os participantes 
se aproveitarem ou se divertirem, não é um indicador do sucesso da aprendizagem 
- é claro que isso influenciará o envolvimento ou humor deles e, até certo ponto, as 
conquistas de aprendizagem, MAS nunca será suficiente e muitas
 vezes nem será necessário. 

O Debriefing pode tornar uma atividade das mais simples numa 
muito poderosa e com um briefing malconduzido, ou com a ausência dele,

 mesmo a atividade mais interessante ou divertida não terá impacto. 
O domínio do debriefing é a principal competência 

que qualquer facilitador deve ter - não é opcional e não é fácil dominá-lo. 
É provavelmente por isso que, mesmo depois de anos de experiência, 

muitos facilitadores ainda têm dificuldades com ele. 

Com base no nosso trabalho com facilitadores iniciantes, percebemos 
a facilidade com que o debriefing é ou esquecido, feito em tempo 
insuficiente ou muito pouco para atender a sua finalidade. 
Sem exceção, todos, mas todos os facilitadores iniciantes 
(e, infelizmente, não apenas os iniciantes, dizemos) 
falham mais no que se refere à parte de debriefing de seu trabalho.  

Experiência concreta

Reflexão sobre 
a experiência

Generalização com 
base na reflexão

Transferência a realidade
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Critérios qualitativos para 
um bom esclarecimento 

• Leva tempo! Não há atalhos para alcançar 
o seu objetivo, leva tempo! Dependendo 
do tamanho do grupo e da experiência em si 
(quanto mais intensa e complexa a experiência, 
mais tempo será necessário para debriefing) 
pode levar de 15-20 minutos a 1 hora. O 
tamanho do grupo nem sempre é um ponto 
de referência confiável. Muitas vezes, em 
grupos menores, (cerca de 10 pessoas), os 
participantes sentem-se mais confortáveis e 
realmente partilham e falam mais. É melhor 
você alocar mais tempo a este passo do que 
menos!

• Siga as fases na ordem dada (veja o ciclo 
do esquema apresentado anteriormente):  
Reflexão (discussão sobre os sentimentos, 
reações, ações, pensamentos deles durante 
a própria experiência), Generalização 
(discussão sobre as associações deles com 
a vida real, observação geral, extração de 
pontos de aprendizagem em geral - esta 
discussão baseia-se no resultado da discussão 
da reflexão), Transferência (discussão 
sobre como eles podem levar os pontos de 
aprendizagem para diante, quais são os mais 
adequados para eles e como podem transferir 
para as suas vidas)! Um fluxo produtivo 
de discussão deve seguir estas etapas, que 
maximizarão os resultados da aprendizagem. 
Essa estrutura, de facto, ajuda o facilitador, 
porque torna mais fácil para eles e para o 
grupo seguir a maneira como a discussão está 
a acumular-se e a cristalizar-se em pontos de 
aprendizagem.

 
• O objetivo do debriefing! Conduzir um 

debriefing não é um objetivo em si mesmo 
(mesmo que possa parecer assim pela nossa 
narrativa até agora), deve ter um objetivo 
vinculado aos objetivos de aprendizagem da 
sessão. As perguntas escolhidas para serem 
feitas apontarão para os principais aspetos 
desse objetivo.

• Perguntas adequadas, boas e relevantes - 
fortemente ligadas aos dois aspetos anteriores. 
Eles têm que liderar o grupo para insights 
profundos (os chamados momentos de AHA 
entre os participantes). Perguntas gerais 
sugeridas para cada fase (Reflexão: Como é 
que se sentiu? O que é que fez? Como reagiu? 
Generalização: Que associação é que faz 
com isso? Que observações gerais é que faz? 
Quais são os principais pontos importantes 
de aprendizagem? Transferência: O que você 
pode tirar disso? O que você aplicará nas suas 
realidades? O que você quer fazer diferente da 
próxima vez?) são boas, mas não o suficiente 
para uma discussão mais profunda.

Erros comuns ao fazer o debriefing
 (muitos deles são influenciados e/ou 

determinados um pelo outro)

 
• Não atribuir tempo suficiente para isso na sessão. 

• Não preparar as perguntas e o fluxo delas com 
antecedência e improvisar no local.

• Usar apenas as perguntas padrão (exemplos 
mencionados anteriormente) e mantendo 
o debriefing em um nível superficial. Isso 
também pode levar a um tipo de debriefing 
robótico, apenas fazendo as perguntas pré-
definidas sem adaptá-las à experiência em si e, 
especialmente, às respostas dos participantes. Ele 
irá abruptamente de um estágio para outro. 

• Fazer um debriefing só por causa do 
debriefing. Isso inclui situações em que não há 
debriefing após cada atividade, mas sim no final 
da sessão, talvez a referir-se a todas as atividades 
anteriores, talvez não (o que, de qualquer forma, 
é uma experiência desperdiçada para se fazer 
debriefing, se não for feito imediatamente após 
a experiência).

• Ir e voltar entre as 3 etapas da discussão ou em 
ordem aleatória.
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• Usar perguntas “erradas” que podem 
confundir, não convidar ou provocar discussões 
entre os participantes. Nesta categoria, 
encontramos o uso exagerado de perguntas 
fechadas, perguntas com resposta desejada 
incluída, perguntas longas e complicadas, etc. 
(veja mais sobre perguntas abaixo).

• Falta de neutralidade do facilitador que 
influencia o curso da discussão de forma 
subjetiva. Eles usam as perguntas importante 
de forma descuidada e têm reações de valor 
às respostas das pessoas (eles gostam, não 
gostam, concordam ou discordam de algumas 
delas). Eles podem preferir algumas pessoas 
no grupo mais do que outras e valorizar 
contribuições delas mais, portanto, elas dão 
mais tempo e espaço para que elas se expressem 
do que para outras. Quando em oposição, eles 
podem encurtar, às vezes agressivamente, as 
intervenções de pessoas com as quais eles não 
concordam (ou não gostam). 

• Não dar tempo suficiente para as pessoas 
pensarem e responderem às suas perguntas. 
Os facilitadores fazem perguntas complexas, 
muitas de uma vez, sem permitir tempo 
suficiente para o grupo refletir sobre elas 
e fornecer respostas. Às vezes, eles podem 
apressar-se e fazer um breve silêncio dos 
participantes como um sinal de que não 
há resposta e continuar com as próximas 
perguntas na discussão.  

• Dar muito espaço para os participantes, 
permitir que todos falem tanto quanto eles 
querem, sem estar ciente do tempo disponível 
para debriefing e falhar em todas as fases do 
debriefing.

• Os facilitadores esperam e pescam 
uma resposta muito específica, que está 
fortemente ligada à neutralidade mencionada 
anteriormente; eles continuarão a fazer mais 
perguntas, com insistência, na mesma linha, 
apenas para receber uma resposta específica em 
troca, mesmo que isso tire a discussão de seu 
caminho natural.  

• Falhar na gestão do silêncio dos participantes. 
Os facilitadores entram em pânico quando 
os participantes não respondem rapidamente 
o suficiente de acordo com os seus próprios 
indicadores. Muitas vezes, é o caso dos 
iniciantes, que saltam para a conclusão que a 
pergunta pode ser redigida de maneira errada 
ou os participantes não têm uma resposta. Eles 
adicionam mais perguntas imediatamente, 
avançam na conversa ou, o que é realmente 
a pior coisa que podem fazer, dão-lhes as 
respostas que talvez esperassem e depois 
seguem.

• Aceitar qualquer resposta como uma 
resposta relevante. Claro, nós promovemos 
a ideia de que não há respostas “erradas” para 
motivar e encorajar a participação, MAS, no 
entanto, isso deve ser usado razoavelmente e 
não deve ser extrapolado para todas e quaisquer 
situações. Na verdade, essa ideia refere-se mais 
à conduta do facilitador, não para julgar ou 
valorizar as respostas dos participantes, pois são 
bem-vindos. O facilitador tem alguma coisa a 
dizer se as respostas não vierem às perguntas 
feitas, por exemplo. Muitas vezes é o caso, que 
você faz uma pergunta sobre sentimentos e 
recebe respostas sobre o que deu errado, ou 
analogias com outras situações, e o facilitador 
não as corrige (lembrando-lhes que quer ouvir 
os sentimentos deles, depois falarão sobre as 
questões que eles mencionaram também). 
Isso pode levar a uma discussão caótica, pois 
os participantes podem continuar a responder 
fora do âmbito das perguntas feitas.

• Não ter controlo sobre o fluxo da discussão. 
Os participantes assumem o fluxo da discussão, 
podem perguntar-se mutuamente, desviam-
se do curso iniciado pelo facilitador e são 
“liberados” até que não haja mais discussão 
no grupo ou a situação avança completamente 
e o facilitador intervém. Alguns facilitadores 
realmente acham que isso é bom, para que eles 
se expressem livremente, mas sem orientação e 
acompanhamento do ciclo de aprendizagem, é 
provável que a aprendizagem não aconteça na 
direção dos objetivos de aprendizagem (se há 
alguma aprendizagem). 
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• Dizer ao grupo que conclusão ou o 
resultado de aprendizagem que eles devem 
ter da experiência. A meta do debriefing é os 
participantes conseguirem essa aprendizagem 
por si mesmos, garantindo uma internalização 
mais profunda dessa aprendizagem específica. 
Dizer-lhes o que devem aprender é quase 
como ensiná-los e muito provavelmente, não 
aprenderão. Esse erro também pode ter a forma 
de insistir com perguntas numa direção ou 
num ponto que não foi mencionado pelo grupo 
e que o grupo não ressoa - em outras palavras: 
pressionar a sua própria agenda. Você pode 
dizer que os nossos objetivos de aprendizagem 
são a nossa agenda, mas não os forçamos no 
nosso grupo, devemos obtê-los naturalmente 
das atividades que planejamos e das discussões 
que facilitamos. Se não chegarmos ao nosso 
ponto de vista através dessas discussões, 
também não vamos chegar se forçámos algo 
sobre eles. 

Possíveis razões para os erros

• Subestimar/entender de maneira errada 
o papel do debriefing no seu trabalho, 
portanto, não dar a devida atenção e 
preparação;

• Não entender adequadamente os três marcos 
de debriefing (reflexão, generalização, 
transferência) - e passar aleatoriamente por 
eles;

• Não se preparar (com um plano para 
perguntas, com perguntas do plano B, com 
tempo adequado, etc.);

• Preparar um plano para uma atividade que 
não gere o tipo de experiência adequada 
às suas perguntas (sem saber muito bem 
o potencial da atividade/não observar o 
suficiente a dinâmica durante a atividade);

• Ser confiante e autossuficiente, o que se 

traduz em ter a impressão de que você 
poderá improvisar as perguntas adequadas 
no local e gerenciar a discussão.

• Não controlar a discussão em grupo, 
permitindo que muitas pessoas conversem 
numa só pergunta (afetando a sua divisão 
do tempo), não poder parar os que falam 
excessivamente e sem relação com a 
pergunta, ficar facilmente distraído pelos 
comentários e contribuição das pessoas e 
esquecer ou deixar do lado o seu próprio 
plano para o debriefing.

Em seguida, vamos apresentar o 
que consideramos ser as diretrizes e 

recomendações mais importantes para 
todos os facilitadores da educação global 
terem em consideração para as próximas 

sessões, no que diz respeito ao debriefing. 
Para que estes tenham efetivamente 

impacto no seu trabalho, são necessárias as 
seguintes condições:

• Seja autocrítico e aberto à ideia de que 
realmente está a fazer algo errado! Não deve 
haver desculpas na forma como você se avalia 
ou responde aos comentários de alguém. 
Desculpas comuns são muitas vezes usadas: 
as pessoas falam demais e não posso fazer 
todas as perguntas, esse ou aquele participante 
simplesmente não quer parar de falar e 
continua a interromper, as pessoas não dão 
respostas às perguntas que eu fiz, etc. Todos 
esses exemplos e quaisquer outras “desculpas” 
que você possa apresentar são todos um 
reflexo das perguntas que você precisa para 
trabalhar consigo mesmo, todos são um 
reflexo das competências que você precisa 
desenvolver para gerenciar tais situações. 

• Praticar e depois refletir e praticar e repetir 
o ciclo. Este ciclo refere-se a qualquer uma 
das seguintes recomendações. Apenas refletir 
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e lembrar-se deles não será suficiente, na 
verdade provavelmente já conhece muitas das 
coisas mencionadas aqui, mas ainda nada ou 
muito pouco muda. Precisa introduzi-los pró-
ativamente no seu trabalho e, em seguida, ser 
consciente de si mesmo durante o trabalho e 
crítico depois.

Autoavaliação crítica 
para si como “debrief-er”

Veja as seguintes perguntas e seja honesto 
consigo mesmo em cada uma delas:

• Realiza um debriefing após cada atividade? 
Se sim - quanto tempo demora? Se não - por 
que não?

• Veja os erros comuns listados anteriormente. 
Qual deles considera estar presente no seu 
trabalho e por que?

• Com qual dos critérios de qualidade 
listados anteriormente é que se sente mais 
confortável e com o qual é que luta mais? 
Por que é que? (Tente responder em relação 
a exemplos concretos do seu trabalho 
recente).

De preferência, as respostas a essas 
perguntas devem ser discutidas com 

um facilitador experiente (* que leva o 
debriefing muito a sério no seu trabalho, 

tanto quanto apresentamos neste capítulo). 
Será útil para esta pessoa também ver 

a si em ação para que possa oferecer 
comentários adicionais para esta discussão.

Diretrizes para um briefing bem-sucedido
* recomendado para iniciantes ou facilitadores 
que constantemente lutam com debriefing.

Tempo antes do debriefing

• Certifique-se de alocar tempo suficiente na 
sua sessão para realizar seu debriefing! É 
melhor fazer menos atividades do que menos 
debriefing e é melhor calcular mais tempo 
do que realmente pensa que precisa. Se fizer 
atividades com maior experiência emocional 
(geralmente, todas as encenações, simulações, 
vídeos fortes, debates aquecidos, etc.), bem 
como tarefas longas e complexas, que incluirão 
diferentes dinâmicas e linhas de discussões é 
que você definitivamente precisa alocar mais 
tempo. Com certeza você deve alocar pelo 
menos 15-20 minutos para qualquer opção que 
você considerar exigir menos tempo. Vá várias 
vezes através do plano da sessão e certifique-
se de ter planejado o tempo para a atividade 
corretamente e que haverá tempo suficiente 
para o debriefing. Como mencionado 
anteriormente, há uma tendência no campo 
para subestimar a verdadeira duração de uma 
atividade e o tempo necessário para debriefing. 
Certifique-se de planejar um debriefing após 
cada atividade não só no final da sessão!

• Prepare as perguntas para o seu debriefing 
(que corresponderão aos objetivos de 
aprendizagem para essa atividade/sessão 
específica). Escreva-os na ordem correta: 
reflexão - essas perguntas; generalização - 
estas; transferir - estas, assim não vai misturá-
las e usar a estrutura aleatoriamente. Escrevê-
las faz uma grande diferença; pode pensar 
sobre uma pergunta muito boa e oops, você 
simplesmente não se pode lembrar dela 
enquanto está em frente dos participantes. Até 
que você tenha dominado as habilidades de 
questionamento e desenvolvido o seu sentido 
de espontaneidade para criar um número 
ilimitado de boas perguntas em qualquer 
questão, deve anotá-las e usar a lista ao realizar 
o debriefing. Desta forma, você verá se tem um 
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número equilibrado de perguntas para cada 
parte do debriefing (reflexão, generalização, 
transferência) - tendo 10 perguntas para 
reflexão e uma para cada uma das outras 
seções é uma situação para onde não deve ir, 
elas não devem ser iguais em número, mas 
equilibradas. Um outro benefício é notar o 
tipo de perguntas que você está a utilizar e 
assim pode reformular e modificá-las para que 
elas soem melhor e mais adequadas (veja mais 
sobre perguntas abaixo).  

• Prepare perguntas alternativas para o seu 
debriefing. Pode acontecer que algumas das 
perguntas em que você pensou no primeiro 
lugar não funcionarão, digamos que não 
vão tirar muito do grupo. Para não se sentir 
perdido, improvisar algo inadequado ou 
apressar-se até o final da discussão, é melhor 
pensar em mais perguntas como alternativas, 
para cada seção do debriefing. Escreva-os 
também. Além disso, se o seu debriefing conta 
com o uso de exemplos da vida real, que você 
deseja retirar do grupo, e não vai muito bem, 
prepare algumas ideias de antemão para tais 
situações. 

• Reavalie o tempo do seu debriefing com 
base no seu conjunto de perguntas. Faça 
umas contas muito simples para ajudá-lo: 
tem X número de participantes e Y número 
de perguntas. Para algumas perguntas, você 
talvez queira uma resposta de todos (por 
exemplo: como você se sente em uma palavra/
frase? Ou como está pronto para fazer uma 
mudança na sua vida de 1 a 10?, etc.) e para 
outras que você faz não, mas ainda assim você 
pode estimar talvez uma média de pessoas a 
responder por pergunta e também um tempo 
médio por resposta. Isso deve dar uma ideia do 
tempo que você precisa para a sua discussão 
e você deve ver se isso corresponde mais ou 
menos ao que você realmente planejou. Por 
exemplo, a atividade Etiquetas do primeiro 
manual (página 57) com 11 perguntas 
(perguntas fechadas e abertas) leva cerca de 
30 minutos com um grupo de 20-25 pessoas, 
mas houve ocasiões em que demorou 40-45 
minutos, quando os participantes trouxeram 
muitos exemplos ou associações na discussão. 

Se você fez uma atividade antes, você pode ter 
uns indícios sobre o que pode enfrentar (em 
relação a essa atividade específica), mas se 
não fez isso, volte para a matemática simples e 
faça uma estimativa para que possa estar mais 
perto da realidade.

Durante a experiência em si 
(a atividade que os 

participantes estão fazendo)

• Observe a dinâmica do grupo; tome 
notas mentais (ou anota-as) do que fazem, 
como elas se comportam, se houver algum 
indivíduo que se comporte de forma atípica 
(não se envolve, deixa a tarefa, etc.) e como 
é que o grupo toma conhecimento delas, 
qualquer observação relevante que possa ser 
usada na parte de debriefing.

• Abstenha-se de influenciar a maneira 
como eles se comportam numa 
experiência; esclareça o contexto, repita as 
instruções, se necessário, mas não comente 
os seus comportamentos ou ações na tarefa, 
o que pode influenciar as suas decisões e 
ações na própria atividade, deve ser sua 
experiência completa e a sua intervenção 
subjetiva deve ser mínima. Você pode 
interferir se houver um propósito direto 
para fazer isso, por exemplo, comenta sobre 
como eles se comportam uns com os outros 
e, em seguida, no debriefing pode discutir 
o que aconteceu antes e depois da sua 
intervenção. 

• Reveja o plano de debriefing; com base 
na sua dinâmica e problemas que surjam 
na experiência, pode decidir mudar os 
elementos que deseja discutir mais no 
debriefing; pode mudar algumas perguntas 
para abordar os aspetos específicos que 
observou e para convidar as pessoas a 
refletir sobre elas mais.
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Durante o tempo de debriefing

• Organize a discussão na melhor configuração 
adequada; as pessoas estão sentadas (evite 
sempre ter um debriefing com pessoas em 
pé), estão num círculo, o que significa que 
todos podem ver todos, não há nenhum ruído 
ou interrupção da discussão, então o foco e a 
atenção de todo o grupo serão inteiramente 
para a discussão.

• A sua voz e linguagem corporal; certifique-
se de falar suficientemente alto para que 
todos possam ouvir, que tem contato visual 
com a maioria das pessoas no círculo (o que 
significa que não olha apenas para um lado 
do grupo, mas para todos) o que permitirá 
que você veja também quem quer conversar 
ou não; geralmente tente estar conscientes da 
mensagem que o seu corpo envia ao grupo 
(incluindo expressões faciais), se convida 
as pessoas a participar, se mostra sinais de 
cansaço, tédio ou mesmo reações emocionais 
que você pode ter para as reações das pessoas, o 
seu rosto pode ser a parte mais reativa de si para 
as respostas das pessoas, então tente controlar 
as reações de valor ao que eles dizem (talvez 
você não diga verbalmente que gosta ou não do 
que ouve, mas o seu rosto o pode mostrar); 

• Gerenciar respostas e silêncio; dê tempo 
suficiente para que as pessoas respondam às 
suas perguntas, não se apresse, nem entre em 
pânico; muito provavelmente o grupo irá lidar 
com o silêncio pior do que você - sempre há 
alguém que responderá; se não tiver certeza 
de que a pergunta é clara, pode perguntar ao 
grupo se é e eles vão deixá-lo saber; se muitas 
pessoas quiserem responder às suas perguntas, 
lembre-lhes de vir com pontos adicionais e não 
repetir o que os outros disseram e, se necessário, 
diga-lhes que seguirá para as seguintes 
perguntas - não é obrigado a continuar a dar-
lhes a palavra; quando sente que a pergunta foi 
suficientemente coberta, siga em frente;

• O questionamento habilidoso precisa ser 
acompanhado por uma escuta cuidadosa para 
que entenda o que as pessoas realmente querem 
dizer com as respostas delas. Não atue como 
um robô que segue os planos de perguntas 
sem ajustá-las e conectá-las às respostas que 
os participantes forneceram anteriormente. 
Leve as respostas deles em consideração, 
acompanhe-as; combine as suas perguntas 
originalmente planejadas com as respostas e os 
aspetos que eles mencionam. Isso levará a uma 
discussão suave, natural, rica e frutuosa.

• Ouça a sua voz interior; também a pode 
chamar de intuição; enquanto a discussão 
estiver a desenvolver-se, se estiver relaxado 
o suficiente, também poderá detetar sinais 
internos que lhe dizem no que se concentrar 
mais ou em que direção ir com as suas 
perguntas. Ser espontâneo e improvisado 
durante um debriefing está fortemente ligado 
ao muito bom trabalho com a sua intuição. Esta 
intuição pode dizer-lhe para já não fazer uma 
pergunta, pedir outra, aprofundar em certas 
questões, etc., o que contribuirá para uma visão 
mais profunda dos seus participantes.

Depois do debriefing

• Faça a sua autoavaliação crítica de como 
conduziu o debriefing e os resultados que 
teve. O que foi bom? O que deu errado? 
Qual foi a maior luta? Analise o plano que 
você fez e o que aconteceu na realidade. O 
que mudou e por quê? Como gerenciou 
as intervenções e os silêncios do grupo 
(se houvesse algum), quais as perguntas 
provaram ser mais eficientes e quais não? 
Notou alguma dinâmica interessante 
durante o debriefing? Quanto tempo 
demorou em comparação com o que você 
planejou? Você precisou de mais tempo para 
isso? etc.

• Tome nota das coisas que quer fazer de 
forma diferente da próxima vez;
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• Modifique o plano de debriefing ou 
adicione perguntas alternativas e guarde-o 
para a próxima vez que você realizar a 
mesma atividade (ou outros para os quais 
este plano de debriefing é adequado).

Perguntas em debriefing 

Existem dois aspetos importantes 
para dominar um debriefing: entender 
corretamente a teoria e a lógica por trás 
disso e, para trabalhar com ele, dominar 
habilidades de questionamento.

As perguntas são a principal 
ferramenta para pôr em prática 

a principal ideologia desta teoria da 
aprendizagem. Para algumas 

pessoas fazer perguntas e 
explorar qualquer situação mais 

profundamente vem de maneira natural, 
mesmo sem preparação prévia, para outros, 

é necessário esforço e 
preparação. Acreditamos firmemente 

que qualquer facilitador se 
pode tornar muito habilidoso em 
questionar se investir o tempo, se 

preparar, se for crítico e escutar
 a própria intuição.

Nas seguintes linhas, iremos listar várias 
maneiras de diferenciar entre tipos de 
perguntas, para que possa ter uma melhor 
compreensão do que pode usar e também 
tentar incluí-las nos seus planos de 
debriefing, de forma equilibrada. Qualquer 
uso excessivo do mesmo tipo de pergunta 
não conduz realmente a uma conversa 
suave e agradável, por isso use vários tipos 
de perguntas.

A distinção mais comum entre as 
perguntas é muito simples e refere-se à 

forma como elas são construídas:

• Perguntas fechadas. Têm uma gama 
limitada de respostas possíveis, daí o 
aspeto fechado delas. As respostas podem 
ser sim/não, talvez, uma escolha entre 
respostas dadas ou gama de respostas, etc. 
Essas perguntas são fáceis de responder e 
úteis para quebrar o gelo numa discussão 
específica, eles também oferecem um tipo 
de informação muito concreto (incluído 
nas opções de respostas). 

Exemplos: 

Enfrentou dificuldades? Consultou o grupo 
sobre ...? Faz alguma associação com a 
vida real? Pode chegar a uma conclusão 
disso? Planeja fazer algo a respeito disso? 
Numa escala de 1 a 10, como avalia o seu 
envolvimento nesta atividade? 

• Perguntas abertas. Ao contrário das 
perguntas fechadas, elas não oferecem 
nenhuma gama de respostas para o 
respondente. Elas são úteis para obter 
detalhes, aspetos mais profundos 
e qualitativos das respostas dos 
participantes.  

Exemplos:

Em geral, qualquer pergunta que comece 
por: o que, como, por que, qual. Como 
está a sentir-se? O que aconteceu nesse 
momento? Por que é que agiu assim? Qual 
foi o aspeto mais desafiador? O que é que 
você observou? Qual parte da atividade foi a 
mais frustrante? O que é que decidiu? Como 
relaciona isso com o seu trabalho/realidade? 
Como você pode usar isso no seu trabalho?  
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As perguntas fechadas são 
consideradas problemáticas quando 
usadas em excesso, como elas são 
limitantes e bloquearão o fluxo 
livre de uma discussão. 
Portanto, todas as perguntas 
fechadas devem ser seguidas por 
algumas perguntas abertas. 
Você pode considerar abrir 
uma linha de discussão com 
as fechadas e ir mais fundo
 com as abertas. 
Exemplo: Sentiu-se frustrado? 
Por quê? Faz associações com
 a vida real? Quais?
 
  Abaixo, apresentamos 

diferentes tipos de perguntas que 
podem ser fechadas ou abertas, mas a 

separação é feita mais para o propósito/
âmbito das perguntas e não pela forma 

como elas são construídas.

• Perguntas importantes/carregadas. 
Este tipo de perguntas não são neutras, 
elas tendem a influenciar sutilmente 
os participantes para fornecer certas 
respostas, são sugestivas; podem incluir 
uma suposição apresentada como 
verdade, um acordo ou um desacordo 
pessoal no final da pergunta, ao redigi-
la de tal forma que a resposta mais fácil 
é a desejada, dando escolhas ao grupo 
e tudo é bom para você e para o grupo 
não há outra escolha dada; elas tendem 
a ser fechadas e você deve usá-las com 
cuidado, pois estão intimamente ligadas 
à manipulação e, quando detetadas, os 
participantes não o levarão bem.

Exemplos:

Concorda que todos nós precisamos fazer 
algo para mudar a situação global? É verdade 
que se sente mais motivado a fazer algo agora? 
Isso é uma coisa boa, não é? Qual demora 
acha que a conquista da agenda global 
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 
terá? A segunda solução proposta foi melhor, 
não foi? Você concorda com ... ou não?

• Perguntas de ampliação. O objetivo 
deste tipo de perguntas é avançar 
a partir de um determinado ponto 
da discussão que está no momento 
num caminho estreito, muito local ou 
específico apenas para contextos de 
certas pessoas. 

Exemplos: 

Que outras associações faz? O que mais 
aconteceu? Onde mais é que isso acontece? 
O que é que significa isso numa escala 
maior? Além disso, o que mais é que você 
pode dizer?

• Perguntas de foco. Precisa escolher 
um aspeto específico que você abordará 
com uma pergunta fechada ou uma 
aberta e, em seguida, a continuar 
com esse tipo de questionamento, 
gradualmente aprofundar, focar nessa 
pergunta específica.

Exemplos: 

Qual ator pode fazer algo sobre isso? O que 
é que eles podem fazer exatamente? E se eles 
fizerem isso, o que acontecerá? Quem será 
afetado pelas suas decisões?
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• Perguntas comprovativas. Eles ajudarão a passar para casos ou aspetos mais específicos 
de uma determinada discussão que está no momento num estado geral ou superficial. 

Exemplos:

Dê um exemplo? O que é que quer dizer exatamente? Pode citar alguns desses ...? Pode 
mencionar algumas das coisas que você ...?

• Perguntas de ressonância. Repita o que eles dizem como uma pergunta para o grupo. 
Pode escolher algo interessante do grupo que deseja explorar mais e pode abordá-lo 
através de uma pergunta ao grupo. 

Exemplos: 

O que é que pensa sobre isso… (a questão/aspeto mencionado pelo participante)? Como 
pode ser isso usado em … (o contexto da sua conversa)? Levantou uma questão importante, 
vejamos o que o grupo pensa sobre isso também - qual é a sua opinião sobre…?



80 



81  

Diferentes métodos de 
educação globals

Existem muitas atividades em vários temas desenvolvidos ou adaptados por diferentes 
profissionais no campo da educação global. Muitas deles estão incluídas em diferentes 
kits de ferramentas, manuais, materiais, etc., que você pode encontrar on-line, 

gratuitamente ou não. Alguns também estão incluídos no primeiro manual (mencionado em 
capítulos anteriores).

Queremos chamar a atenção para o fato de que, mesmo que algumas atividades 
estejam incluídas em manuais e kits de ferramentas, isso não significa 

necessariamente que sejam boas atividades, de acordo com os nossos e/ou seus
 critérios. Ao optar por trabalhar com uma atividade que você nunca tentou, 

sempre deve ser crítico e imaginar o que parecerá com o seu grupo, 
no seu contexto, se for adequado e tiver potencial suficiente para 

os objetivos de aprendizagem que você tenha em mente. Reavalie a duração 
do tempo que a atividade propõe com base na sua própria experiência 

e garanta que haja tempo suficiente para o debriefing; muitas vezes, 
as atividades em diferentes manuais têm tempo inadequado para isso.

 Sinta-se livre e nós encorajamo-lo para modificar, usar apenas 
alguns elementos das atividades que você encontra e, 

muito importante, ajustá-las ao contexto em que você trabalha.

Reunimos ao longo do tempo uma série de manuais e atividades 
desenvolvidas por diferentes organizações e educadores. 
Nós não tentámos tudo e não os promovemos a todos como atividades 
muito exitosas, mas como muitas vezes encontramo-nos à procura
 de mais atividades educativas para adicionar ao nosso arsenal, 
partilhamos com você o que reunimos de diferentes profissionais. Eles podem ser úteis 
para o seu trabalho, pelo menos para inspirá-lo nos seus esforços 
para se tornar um melhor facilitador. 
Pode encontrá-los neste link https://goo.gl/hmXjo8    

Com o tempo, todos nós, como facilitadores, temos as nossas 
próprias atividades favoritas que usamos para certos temas e 

pode adicionar os materiais, ou extratos deste link para a sua coleção 



82 

pessoal de atividades de educação global. Se não tiver uma, 
você deve começar uma, porque com o tempo, esta coleção irá ajudá-lo 

em muitas ocasiões futuras, quando precisar de desenvolver 
e facilitar várias sessões.

No entanto, um facilitador experiente deve ser capaz de desenvolver as atividades
 de que precisa em torno de vários métodos em vez de usar atividades criadas
 por outros profissionais. Eles podem fazer isso facilmente e com confiança 
e desejamos que essa competência seja desenvolvida por qualquer 
facilitador no início do caminho.

Portanto, neste capítulo, apresentaremos os métodos mais populares e usados  (também 
alguns não muito comuns), não apenas na educação global.  

Muitos deles são facilmente adaptáveis e flexíveis para qualquer tema e objetivo. 
Incluiremos diretrizes e dicas sobre como aplicá-los para desenvolver competências de 

cidadania global com os seus grupos-alvo e, em alguns casos, forneceremos exemplos de 
atividades específicas que usamos com esse método específico.

O que se segue é um catálogo de métodos e não um catálogo de atividades – 
à espera de que, por trabalhar com este manual com frequência, você poderá 
dominar o uso de todos esses métodos, garantindo diversidade e múltiplas opções 
educacionais para os seus grupos-alvo.

• Onde é que se posiciona?
• Bingo
• Role plays e Simulações
• Métodos baseados em teatro
• Filmes/Vídeos  
• Imagens
• Artigos 
• Estudos de caso
• Fish bowl/ Aquário

• Classificações
• 5porquês
• Missões – Caça ao Tesouro
• Pesquisa
• Questionários
• Citações
• Música
• Imaginação
• Faça Você Mesmo

Os métodos que vamos apresentar estão listados abaixo: 
*Como um aviso de desresponsabilização, em alguns casos, os nomes fornecidos 

são bastante arbitrários e não reivindicamos que isso é como eles devem ser nomeados.  

Claro que alguns desses métodos exigem o uso de tecnologia, como projetores, alto-falantes, 
acesso à internet, mas muitos deles não, ou são adaptáveis e dependendo do contexto da 
sessão, você pode selecionar quais são ou não adequados. 
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“Onde é que se posiciona?”

É um dos métodos clássicos utilizados no nosso campo. Basicamente, consiste em pedir 
ao grupo que tome uma posição em relação a várias frases que são propositadamente 
bastante vagas e desafiadoras para promover o debate em torno delas. Ele pode ser 

usado numa variedade de maneiras, tais como:

• O grupo é convidado a CONCORDAR ou DISCORDAR, sem meio termo;
• O grupo pode assumir qualquer uma das três posições: concordar, discordar e indeciso (meio);
• O grupo pode assumir qualquer posição entre totalmente de acordo e totalmente em desacordo;

Depois de assumir a posição, os membros dos grupos partilham os seus argumentos para a 
posição que tomaram. Durante o grupo de discussão, os membros podem mudar de posição se 
acharem que os argumentos que ouvem dos outros são convincentes. 
Este método é extremamente bem-recebido por qualquer grupo com o qual trabalhámos, numa 
incrível variedade de temas. É também um dos métodos mais adaptáveis. Você só precisa 
desenvolver um bom conjunto de frases abordando o tema que deseja explorar e aí tem. Isso 
funciona tão bem que é quase a saída mais segura quando você está preso e não sabe o que fazer, 
porque com certeza você irá acertar com este (condicionado por uma boa escolha de frases).
Este método tem um alcance limitado de objetivos de aprendizagem, que evolui em torno 
do pensamento crítico, analisando habilidades num tema específico, ampliando os pontos de 
vista em torno de um assunto, habilidades de argumentação para a opinião, paciência, escuta 
de alguém, etc. Por isso use-o se for adequado para aquilo que deseja alcançar na sua sessão. 
Queremos fazer uma nota sobre o método do Debate, dado que “Onde é que se posiciona?” 
não é um método de debate per se, mesmo que, às vezes, possa parecer como se as pessoas 
estivessem a debater porque têm pontos de vista opostos. Uma metodologia de debate é 
mais complexa; dá-se mais tempo aos grupos para preparar os argumentos deles e defender 
uma determinada posição e está focada numa pergunta específica (em vez de múltiplas 
como trabalhamos em “Onde é que se posiciona?”). Existem clubes de debate em diferentes 
países, torneios e até regras rígidas de procedimentos diferentes para fazê-lo. Você pode, é 
claro, também usar debates nas suas sessões como forma de aprofundar um tema específico 
que tem uma natureza muito controversa. Por exemplo, você pode fazer um debate sobre 
organismos geneticamente modificados (OGMs), alterações climáticas, fronteiras abertas 
em todo o mundo, etc. Existem muitas diretrizes metodológicas em relação aos debates que 
pode encontrar on-line, pode experimentar diferentes versões e ver os resultados para si.

Diretrizes para desenvolver um bom conjunto de frases

• Liste perguntas (mais ou menos) controversas em que você possa pensar em relação a um tema 
específico (em que as suas sessões estarão focadas);

• Liste os dilemas em que você pode ter pensado, ou que estão a ser discutidas no espaço público 
em volta do tema;
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• Liste perguntas comuns sobre o tema;
• Junte essas listas por compila e misturar perguntas se elas forem muito próximas ou similares 

umas das outras. Algumas já podem ser formuladas como uma frase que pode ser usada no 
próprio exercício;

• Transforme esses aspetos ou frases no seu material para a atividade. Você precisa de no máximo 
10 frases, formuladas de forma bastante vaga e de maneira que provoque pensamentos. Veja os 
exemplos abaixo, use-os se os achar atrativos, mas desenvolva os seus próprios em outros temas 
ou mesmo nos mesmos;

• Faça um brainstorming de argumentos razoáveis em ambos os lados para si mesmo, se não 
encontrar para ambos os lados isso pode significar que o grupo também não será dividido. 
Este brainstorming também irá ajudá-lo durante as discussões, se precisar de entrar com mais 
argumentos. (veja abaixo quando)

Exemplos de frases usadas nas atividades “Onde é que se posiciona?” 

• Encontre abaixo 4 conjuntos de frases nos seguintes temas: Introdução a Questões 
Globais, sessão de Introdução para facilitadores na educação global, Consumo 
Responsável e Relativismo Cultural;

• Algumas das frases do BINGO sobre Mudanças Climáticas (veja o próximo capítulo) 
também podem ser usadas neste método;

• Esses exemplos são para mostrar o que as frases devem ter, dar-lhe inspiração para 
desenvolver o seu próprio conjunto de frases no mesmo ou em outros temas e, claro, 
para ser usado como tal;

Sessões de introdução em questões globais

• Comemos uma variedade maior de alimentos do que nunca.
• A vida é melhor para as pessoas hoje, do que há 50 anos.
• É importante comprar produtos locais antes dos importados.
• (Eu compraria produtos locais, mesmo que fosse mais caro) - para ser usado especialmente se o 

grupo inteiro concordar com o anterior
• Se acolhermos produtos de outros países, também devemos receber as pessoas dali.
• Eu acredito que não deve haver nenhum requisito de fronteira/visto para qualquer pessoa no 

mundo! (ou) Num mundo globalizado, não precisamos mais de fronteiras.
• A globalização fez as pessoas pensarem mais abertamente.
• Parar o aquecimento global é um objetivo não realista num mundo orientado para o comércio.
• A tecnologia salvará/é capaz de salvar o futuro da humanidade.
• As crenças religiosas se tornarão menos importantes num mundo orientado para o comércio.
• O multiculturalismo não funciona
.
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Sessão de introdução para facilitadores na educação global 
(com alguma experiência)

• Se os grandes atores, como governos, empresas etc. não se tornarem responsáveis, o que fazemos 
a nível individual não é suficiente.

• Se você não for um cidadão global muito responsável você não deve realizar seminários de 
educação global.

• Precisa estar constantemente atualizado/informado sobre o que se está a acontecer no mundo 
para ser credível como um educador global.

• Fazer com que os outros se sintam culpados pelo que se está a acontecer no mundo todo é uma 
boa abordagem para torná-los mais responsáveis.

• Apenas boicotar não é suficiente para mudar as práticas de uma empresa.
• Menos é mais - para nós como cidadãos globais e nos nossos seminários.
• Os pequenos e simples hábitos relativos à redução do consumo de recursos naturais têm um 

grande impacto a nível global.

Consumo responsável

• Nós comemos uma variedade maior de alimentos do que nunca.
• A origem dos produtos que consumimos não importa, desde que sejam saudáveis.
• É importante comprar produtos locais antes dos importados (se todos concordarem, então use 

“eu compraria produtos locais, mesmo que fosse mais caro”).
• O consumidor não pode mudar a vida das pessoas que produzem um determinado produto.
• É bom comprar produtos produzidos em países pobres, pois ajuda essas pessoas a trabalhar.
• A média está a manipular-nos para comprar mais do que precisamos.
• A situação financeira de uma pessoa influencia as possibilidades da mesma de ser um consumidor 

responsável.
• É impossível ser um consumidor verdadeiramente responsável numa era de globalização e rápido 

desenvolvimento da tecnologia.
• Se os grandes poderes e atores do mundo não mudarem, não importa o que fazemos num nível 

individual. 

Relativismo cultural

• A religião é cultura.
• Julgar as crenças de outras pessoas é arrogância.
• Não há tal coisa como a neutralidade cultural.
• É certo se a pessoa tem uma escolha.
• Se eles o fizerem, também podemos fazê-lo.
• Nem todos os aspetos culturais são culturalmente relativos.
• Os direitos humanos não são culturalmente relativos.
• Não há relação entre cultura e raça.
• No fundo, todos acreditam que os valores/crenças culturais deles são melhores.
• A nossa cultura limita a nossa perceção.
• Não há padrões éticos/morais universais.
• Tudo é relativo.
• Não temos o direito de dizer o que é errado ou certo em outras culturas
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Dicas para trabalhar com este método

• Funciona para grupos maiores que 10 pessoas - até 15 pois as chances de ter mais pessoas em 
todos os lados aumentam quando tem mais pessoas no grupo.

• Certifique-se de incluir tudo o que precisa ser mencionado na introdução da atividade para 
que você não precise adicionar detalhes mais tarde durante a atividade, o que pode parecer que 
está a adicionar especialmente. Certifique-se de explicar claramente como o processo funciona, 
que eles podem mudar de posição durante a discussão, se eles assim sentem, o facto de que as 
frases foram criadas especialmente para provocá-los a assumir posições diferentes, que o objetivo 
não é ter uma conclusão ou resposta verdadeira, mas sim trocar e partilhar os pontos de vista 
deles e não devem levar as coisas pessoalmente. Mencione também como você vai dar a ordem 
para conversar, certificando-se de que ninguém é deixado de fora, mas também no momento em 
que você sentir que a discussão está em círculos passará para outra frase, etc. (adicione qualquer 
outra questão processual que valha a pena mencionar).

• Lembre constantemente ao grupo do propósito da atividade, quando a situação se aquecer 
(o que acontece às vezes quando as pessoas discordam entre si), os participantes começam a 
tomar as coisas pessoalmente/se sentem ofendidos e transforme-o num jogo de poder. Seja firme 
e repita sempre que necessário, para acalmar os espíritos elevados e também para confortar os 
mais facilmente impressionáveis que podem começar a sentir um alto nível de desconforto numa 
situação tensa. 

• Tome um papel neutro, especialmente tendo em conta o ponto anterior! Não quer dar a 
impressão de estar a tomar partido. Isso pode suscitar sentimentos negativos para alguns dos 
participantes no “outro” lado e também pode influenciar os pontos de vista das pessoas - eles 
consideram que a sua opinião, como facilitador, vem de uma posição de poder e eles podem 
percebê-la como mais importante ou o que eles deveriam estar a pensar. 

• Normalmente, 10 minutos por frase devem ser suficientes. Se uma frase não se esgotar, preste 
atenção se as pessoas estiverem a começar a repetir os argumentos, mesmo que você lhes lembre 
de não fazer isso, apenas diga que você irá mudar para outra frase.

• Ficar de pé pode ser cansativo - você pode considerar, de fato, permitir que eles usem cadeiras 
que ainda estão colocadas em lados opostos.

• Se você tem um colega (co-facilitador) eles podem intervir, se por algumas frases não há um 
ponto de vista oposto. Tenha cuidado e informe o grupo de que não é um reflexo do seu próprio 
ponto de vista, mas tem o objetivo de ter um debate sobre esse assunto específico. Se mais pessoas 
se juntarem ao lado “artificial” criado pelo seu colega, então o mesmo pode afastar-se e deixar 
a discussão continuar exclusivamente pelos participantes. O colega também pode entrar se não 
houver argumentos suficientes para serem trazidos (numa das questões que você deseja marcar um 
ponto) - novamente você precisa ter certeza de que eles não interpretem mal a intervenção. Em 
casos extremos, quando você é o único facilitador, também pode assumir esse papel, enfatizando 
muito claramente que não é um reflexo do seu ponto de vista (mesmo que seja) - você precisa 
parecer pronto para argumentar de qualquer lado (não só aparecer - você deve estar pronto).
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Bingo

Este método foi de fato adaptado de um jogo de loteria muito popular em diferentes 
países em todo o mundo. Originalmente, o ticket de loteria tinha números diferentes 
pré-impressos numa tabela. O organizador do jogo seleciona vários números aleatórios 

de uma pilha e, se eles coincidem com os da sua mesa, você ganha (se você combinar todos).
A adaptação nas configurações educacionais é que, a tabela, em vez dos números, tem frases 
diferentes (que podem ser pessoais, informações diferentes, perguntas, etc.) e os participantes 
andam pela sala a perguntar aos membros do grupo sobre essas questões. Eles colecionam 
nomes de pessoas associadas às perguntas ou informações, às vezes podem repetir, às vezes 
não devem e a primeira pessoa que conseguir completar a mesa chama o BINGO e o jogo 
acabou. Opcionalmente, depois, o facilitador vai junto com o grupo por cada frase para 
trabalho de acompanhamento adicional.

Semelhante a “Onde é que se posiciona?”, este método é muito popular, é bem-recebido 
por diversos grupos, fácil de usar em qualquer tema e é um muito quebrador de gelo, mas 
também é bom para aprofundar o assunto. A atmosfera criada por um exercício de bingo é 
bastante amigável, calma e estimula discussões, portanto, adequadas para determinados fins.

Pode ser usado de formas diferentes  

• Para limitar o número de nomes que os participantes podem mencionar no bingo deles - por 
exemplo, ter o nome de uma pessoa repetido na tabela duas vezes no máximo ou não tem limites.

• As frases escolhidas são pessoais, da vida das pessoas - neste caso, você precisa escolher frases que 
sejam realistas entre os membros do grupo (podem ser crenças, comportamentos, etc.) - veja o 
exemplo sobre Estilo de Vida Sustentável.

• Pode usá-lo como questionário, ter perguntas sobre determinados temas e as pessoas precisam 
encontrar pessoas que conheçam as respostas a esses temas.

• Pode misturar itens pessoais com os de conhecimento (veja o exemplo sobre Intro Questões 
Globais).

• Pode ser feito em temas gerais ou focado em subtemas muito específicos.
• Pode ser usado para informar as pessoas, para desencadear discussões mais profundas sobre um 

tema geral ou para provocar discussões sobre os pontos de vista ou prática deles.
• Embora geralmente seja desejado que um participante realmente termine (e grite BINGO), isso 

não é necessário - se você estiver pressionado por tempo, pode chamá-lo mais cedo e fazer a 
discussão de seguimento, em cada frase ou nas frases chave em que se quiser se concentrar.

• Você também pode intencionalmente ter um bingo impossível ou quase impossível, o que será 
muito difícil de terminar num grupo; o exemplo do Estilo de Vida Sustentável é um exemplo de 
Bingo que, dependendo do grupo com o qual você deseja trabalhar, pode ser impossível, mas isso 
poderia ser o seu objetivo - se os membros do grupo forem mais sustentáveis, então será mais fácil 
completá-lo - na discussão de seguimento sobre cada frase, pode ser esclarecido o que significa e 
vir com exemplos sobre como você pode fazer ou praticar esse comportamento específico.  
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Dicas para trabalhar com este método

• Tenha uma boa medição de tempo na sessão - às vezes o grupo pode deixar-se levar em 
discussões de um a um e você não terá tempo suficiente para conversar com o grupo todo - para 
que eles tenham tempo suficiente para uma grande discussão em grupo. Nunca deve conceder na 
discussão num grupo grande!

• Pode ter cópias impressas para cada participante ou pode a tabela grande num quadro e os 
participantes usam papéis em branco para coletar respostas para todas as frases do quadro.

• O número de frases deve ser conectado com o número de pessoas no grupo. Este método pode 
funcionar para qualquer tipo de número de grupo, mas tenha em mente o número de frases ou 
o limite de quantas pessoas podem conversar. Por exemplo, vinte frases para um grupo de dez 
pessoas permitirão que você coloque um máximo de duas vezes de um nome repetindo.

• Considere se você deseja recompensar o vencedor de forma alguma, simbolicamente ou 
não. Oferecer recompensas materiais é uma questão bastante discutida no nosso campo, já que 
pode estimular a concorrência deficiente. Ocasionalmente, oferecemos recompensas bastante 
simbólicas/engraçadas, mas na maioria das vezes não fizemos, enfatizando a experiência como a 
maior conquista.

Veja abaixo três exemplos de diferentes Bingo que usamos no nosso trabalho: 

• Introdução aos Questões Globais;
• Mudança climática;
• Estilo de Vida Sustentável.

Os exemplos são apresentados juntamente com as instruções que usamos. Eles podem ser 
aplicados como tal ou podem inspirá-lo a modificá-los ou a desenvolver novos (sobre os 
mesmos temas ou novos).
 

Os seguintes BINGOs podem ser baixados em versão editável a partir deste link:
 https://goo.gl/hmXjo8  
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Bingo - Intro para questões globais

Tem que percorrer sala e encontrar pessoas que podem responder SIM às seguintes frases 
da tabela. Tem que encontrar no mínimo duas pessoas diferentes para cada seção. Escreva 
cada resposta com o nome da pessoa ao lado. Quanto às tarefas, a pessoa precisa provar e 
realmente mostrar.

Você pode ter o mesmo nome em mais quadrados, MAS tente falar com tantas pessoas quanto 
possível. Diga BINGO quando você encontrar pessoas para todas as frases mencionadas.
 

Já forneci sessões de educação global antes, de 
acordo com minha própria compreensão da 
educação global (exemplos)
1)

2)

Prefiro comer produtos locais (feitos no país/
região onde se situa)
1)

2)

Conheço o significado das siglas, do FMI e da 
OMC (solicitar a prova)
1)
2)

Participei de uma campanha de protesto/rua 
(detalhes ...)
1)
2

Eu posso fazer objetos diferentes de pacotes 
tetra! (o tipo de objetos e provas necessários - 
se possível)
1)
 
2)

Eu costumo ficar informado sobre notícias 
e situações em outros continentes! (Porque? 
Como?) 
1)

2)

Eu boicoto certas empresas! (quais e porquê?))
1) 

2)

Ao explicar sobre este curso/sessão de for-
mação para minha família/amigos/colegas, eu 
estava a dizer que..…
1)
 
2)

Eu sou bastante pessimista sobre o futuro do 
nosso mundo/planeta. (Qual é a razão?)
1) 
2)

A questão global que mais me preocupa é ....... 
porque …...
1)

2)
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Mudanças Climáticas-BINGO

Tem que percorrer a sala e encontrar pessoas que podem responder SIM ou CONCORDAR com 
as seguintes frases, da tabela abaixo. Tem que encontrar uma pessoa para cada frase. Em caso de 
uma resposta, escreva-o com o nome da pessoa ao lado. Pode ter o nome de uma pessoa duas 
vezes no máximo na sua matriz, mas tente conversar com o maior número possível de pessoas.

Diz BINGO quando encontrou pessoas por todas as frases mencionadas. 

Existe uma controvérsia global à volta da 
mudança climática.

Conheço a diferença entre o aquecimento 
global e as mudanças climáticas.

A mudança climática é um processo 
natural.

As grandes indústrias são principalmente 
responsáveis pela mudança climática, e não 
os indivíduos.

Acredito que o nosso estilo de vida está 
diretamente conectado às mudanças 
climáticas.

Estou a trabalhar ativamente no meu 
cotidiano com temas relacionados às mu-
danças climáticas e ao aquecimento global.

Eu sou bastante pessimista sobre o futuro 
do nosso planeta.

A tecnologia fornecerá as soluções certas 
para lidar com as mudanças climáticas.

Posso explicar o efeito de estufa. Há muitas pessoas à minha volta que são 
céticas quanto às mudanças climáticas.

Se todas as pessoas fossem vegetarianas, 
pararíamos o aquecimento global.

As fortes quedas de neve e os invernos 
congelados hoje em dia são um efeito do 
aquecimento global.

Existem espécies (plantas e animais) que se 
tornaram extintas por causa das mudanças 
climáticas e muitos estão em risco.

As mudanças climáticas criarão uma crise 
de refugiados inimaginável.
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BINGO-Estilo de Vida Sustentável

Tem que percorrer a sala e encontrar pessoas que podem responder SIM às seguintes frases 
da tabela abaixo. Tem que encontrar uma pessoa para cada frase. Em caso de uma resposta, 
escreva-o com o nome da pessoa ao lado. Pode ter o nome de uma pessoa duas vezes no 
máximo na sua matriz, mas tente conversar com o maior número possível de pessoas.

Diz BINGO quando encontrou pessoas por todas as frases mencionadas
.

Conheço o significado de sustentabilidade, 
desenvolvimento sustentável e estilo de 
vida sustentável.

Reciclo todos os resíduos recicláveis que 
tiver (papel, plástico, vidro, metal, baterias, 
equipamento elétrico, etc.)

Prefiro comer produtos locais (feitos 
no país/região onde estou localizado), 
mesmo que sejam mais caros do que os 
importados.

Consumo apenas produtos sazonais.

Nunca desperdiço comida. Composto os meus resíduos orgânicos. 
(Como?)

Evito ou tento reduzir o consumo de carne. Sou muito cuidadoso e cauteloso sobre 
o consumo de eletricidade em todos os 
lugares onde estou.

Uso apenas aparelhos de economia de 
energia na minha casa.

Posso fazer diferentes objetos úteis de 
pacotes tetra! (que tipo de objetos)

Tenho o meu próprio saco enquanto faço 
compras e não aceito sacos fornecidos 
pelas lojas.

Medo a minha impressão eco ecológica 
todos os anos e tento reduzi-la. (Como?)

Evito os produtos com alta pegada de água. Prefiro viajar só de transporte sustentável  
(comboio, bicicleta, transporte público, ter-
ra, etc.). (Mesmo se viajar para o exterior 
ou mais de 24 horas?)

Compenso as emissões de CO2 dos meus 
voos (quando eu uso voos).

Uso fontes renováveis de energia em casa/
no local de trabalho.

Sei que há aldeias ecológicas no meu país. 
(Você já esteve em algum?) 

Eu me envolvo em ações/iniciativas que 
tornam a minha cidade/país mais suste-
ntável. (Que tipo de ações/iniciativas?
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Role plays e Simulações

Mencionamos estes dois métodos juntos, mesmo que, de fato, sejam diferentes. Eles 
são o objeto de uma das confusões mais comuns feitas no campo dos métodos 
educacionais não-formais. Não existe um grupo com o qual trabalhamos, que 

não tenha mostrado sinais desse mal-entendido. Vamos explicar brevemente como os 
diferenciamos; espero que o ajude, seja para si mesmo ou para explicar aos outros. Caso 
contrário, está tudo bem, afinal, o que esperamos é que use qualquer um desses métodos de 
forma responsável, pois são alguns dos métodos mais carregados emocionalmente.  

Role play – os participantes recebem um papel específico para desempenhar, o papel inclui 
detalhes como gênero, idade, status familiar, situação do trabalho, traços de personalidade, 
pontos de vista sobre assuntos diferentes, etc. 
O papel visa copiar uma pessoa específica da vida real. O papel dado é desempenhado numa 
situação específica, onde conhecemos o lugar, o contexto, etc. e a ideia do papel é reproduzir 
um dos aspetos da realidade para:

• Adquirir compreensão, empatia em relação às pessoas, grupos que vivenciam diferentes situações de vida;
• Observar a dinâmica em diferentes situações reais e depois ter uma análise e discussão de acompanhamento 

sobre a mesma, especialmente quando temos uma parte do grupo a observar o papel.
• Muitas vezes, um exercício de role play feito com diferentes grupos terá dinâmicas e resultados semelhantes 

aos explicados nas instruções. 

Exemplos de role-play:  
• Os participantes podem desempenhar o papel de trabalhadores e empregadores, e 

representam a interação entre eles numa fábrica de roupas num país de outro continente;
• Eles podem desempenhar o papel de Chefes de Estado e líderes da ONU numa reunião 

de acordo sobre mudanças climáticas.
• Eles podem desempenhar o papel de refugiados que tentam atravessar as fronteiras e 

os oficiais das fronteiras (você pode encontrar exemplos detalhados de tais role-plays no manual 
COMPASS para educação em direitos humanos, disponível on-line) 

Simulação- os participantes recebem um contexto ou situação específica em que eles devem 
ser eles mesmos ou recebem um papel preliminar. A situação dada pode ser real, uma 
invenção - mas inspirada na realidade ou uma tarefa artificial a ser completada. Uma das 
possíveis razões para a grande confusão (entre os dois métodos) pode ser que nas simulações 
também há algumas vezes um papel a desempenhar. Mas o papel dado numa simulação é 
apenas um papel genérico, com apenas informações breves, como o status do trabalho, o 
gênero, o status social, etc. Não há mais detalhes para moldar o papel - o participante terá 
que decidir sobre quaisquer características específicas da pessoa: traços de personalidade, 
quais decisões, comportamentos e ações serão tomados na situação dada, etc. O resultado 
duma simulação nunca é conhecido porque é desenvolvido pelos participantes com base 
no fato de eles agirem e decidirem sobre várias dinâmicas. Cada simulação pode ter um 
processo diferente e resultados diferentes quando o grupo muda. Os objetivos de uma 
simulação podem ser: 
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• Estimular reflexões, ideias e discussões sobre os comportamentos de alguém em analogia com o 
que acontece na vida real.

• Provocar reflexão e compreensão mais profunda de diferentes situações que acontecem no mundo

Exemplos de simulações: 
• Vida na minha comunidade (no primeiro manual, mencionado anteriormente - página 81);
• Os participantes representam diferentes países (pobres/ricos/médios) e devem discutir 

e decidir sobre como a riqueza global deve ser distribuída;
• Representam diferentes atores (agricultores, produtores, consumidores, etc.) envolvidos 

no ciclo de vida de um determinado produto e têm que discutir e tomar algumas 
decisões sobre os problemas da indústria;

• Os participantes são eles mesmos e vão visitar outra cultura (desempenhada pela equipe 
do facilitador: como os exercícios de Albatross Culture - podem ser encontrados on-line)

• Muitas experiências psicológicas são, de fato, simulações que levaram a vários 
resultados e observações sobre a natureza humana e os traços psicológicos. Famosos são 
a Experiência Prisioneira de Stanford e a Experiência Milgram (com choques elétricos);

• Também a maioria das tarefas/atividades de criação de equipe do grupo são, de fato, 
simulações que, em seguida, serão transferidas em equipes de trabalho mais eficientes.

 
Estes dois métodos têm um grande potencial e geralmente são exitosos (se feitos 
corretamente) pois incorporam muitos princípios de educação não formal e aprendizagem 
experiencial: são muito ativos, participativos, emocionais e dinâmicos. No caso indesejável 
quando você não consegue realizar os seus objetivos de aprendizagem (por qualquer motivo), 
o grupo ainda experimentará um momento agradável, pois eles foram ativos na maior parte 
dele. A maioria das atividades que incluem esses métodos são muito bem avaliadas pelos 
participantes. No entanto, deve certificar-se de que não será apenas uma atividade divertida, 
mas muito produtiva.

Por outro lado, esses métodos também têm muitos riscos devido à experiência emocional 
que os participantes têm durante o processo, às vezes eles podem ser muito afetados, levar 
as coisas de forma muito pessoal e, em geral, ter uma influência negativa por muito tempo 
depois (especialmente após atividades muito poderosas e intensas). Você precisa ter muito 
cuidado ao escolher, implementar e fazer o debriefing em atividades sensíveis - se sentir que 
não está pronto para fazê-lo sozinho, trabalhe com outro colega que o possa apoiar.

Diretrizes para desenvolver um bom Role Play

• Se o exercício é suposto reproduzir uma situação de vida real, então você precisa coletar tanta 
informação quanto possível sobre essa situação específica, a fim de desenvolver perfis adequados 
nos papéis - o mais próximo possível da realidade.

• Se você tem apenas informações genéricas sobre uma situação específica, então seja realista na 
forma como você preencha as lacunas enquanto desenvolve as funções;
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• Quando você escrever o papel de que você precisa coloque informações suficientes sobre 
a pessoa: gênero (se necessário), idade, status social, trabalho, experiência passada, opiniões 
sobre o problema abordado, a posição que eles têm ou defendem na situação, o relacionamento 
com outras pessoas (e papéis do exercício), eventualmente o que fazer no caso de algo ocorrer 
nos exercícios, estratégias alternativas, etc. - tudo o que você achar que é necessário para que o 
participante atue ou experimente especificamente o que deseja. A falta de informação suficiente 
sobre um papel levará os participantes a fazerem muitas perguntas ou a agir como elas pensam 
melhor - o que será mais uma simulação e talvez esse não seja o seu objetivo.

• Certifique-se de incluir posições/visualizações suficientes sobre uma questão específica refletida 
nas funções que você criou, mas também, para ser ainda uma reflexão da realidade.

• Você também precisa desenvolver instruções claras sobre como o processo vai passo a passo e 
como ele termina.

• Pense em como o seu grupo beneficiaria mais em termos de resultados de aprendizagem: ter 
observadores ou não (ou seja, participantes que não têm um papel, observarão a dinâmica e, em 
seguida, fornecerão opiniões deles - muitas vezes uma posição que os participantes não querem - 
eles querem fazer parte da ação), ter grupos de pessoas que desempenham o papel em paralelo ou 
à frente um do outro (isto é para situações que envolvem apenas um pequeno número de papéis).

.

Dicas para trabalhar com este método

• Role plays tendem a ser muito emocionais à medida que as pessoas entram na pele de outra 
pessoa e experimentam a vida da mesma até certo ponto. Este deve ser o principal aspeto que 
você precisa ter em mente ao prepará-lo, durante e depois; 

• É bom ter role plays fortes (ou seja, com emoções fortes ou situações intensas a serem 
experimentadas), MAS você precisa avaliar o nível do seu grupo muito bem (se estiverem prontos 
para isso, se forem capazes de lidar com isso numa maneira saudável, etc.), o nível de emoções a 
serem provocadas - às vezes pode ser demais e, em seguida, o grupo estará num estado de espírito 
não adequado para uma boa aprendizagem, além de avaliar o seu próprio nível de gerenciamento 
do processo emocional do grupo. Dito isto, situações como abuso, violência, forte opressão, 
limitação extrema de direitos, experiências de diferentes grupos vulneráveis, crianças, funcionários 
em condições abusivas, refugiados, imigrantes ilegais, mulheres, etc. são tipos de papéis que podem 
ser potencialmente muito fortes. Você precisa ter certeza de que NÃO é demais para o seu grupo 
(o mesmo exercício pode ser demais para um grupo e não para outros) e também que você mesmo 
está pronto para lidar com possíveis danos emocionais/impacto no grupo. 

• Se houver membros do grupo que tenham história pessoal sobre as situações que você deseja 
explorar, precisa ter especial cuidado com a forma como você os aborda e certificar-se de que as 
pessoas envolvidas não sofrerão. Pode acontecer que os membros do grupo tenham história no seu 
tema e você não sabe disso, mas você deve tomar algum tempo e refletir sobre esta possibilidade 
de antemão; com que frequência ocorre esse problema e o que é que você faria se isso surgisse no 
grupo - por exemplo, o abuso contra as mulheres, os maus tratos nos locais de trabalho acontecem 
com bastante frequência em todo o mundo, então as chances podem ser maiores.

• Se a situação for muito séria (como costumam ser), você precisa ser muito claro e certificar-se 
de que o grupo entra no papel deles e na situação (geralmente as descrições de papéis muito 
detalhadas ajudam) para que eles o levem a sério e não façam um jogo disso - de como os outros 
estão a desempenhar os papéis deles e assim por diante. Para evitar tal situação, você, como 
facilitador, precisa ser muito firme desde o início sobre o tipo de conduta esperada e convidar as 
pessoas a levá-la a sério.
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Também pode ajudar a introduzir o grupo na atmosfera, com a ajuda de decorações de sala, luzes, 
encenação, talvez música em segundo plano. Durante o role-play, se os participantes começam a 
divertir-se, lembre-lhes que isso é muito grave e convida-os a serem sérios também.
• O seu debriefing precisa incluir tempo suficiente para processar as emoções das pessoas e 

também para garantir que você tire as pessoas dos papéis que eles desempenharam. Então, deve 
dizer-lhes que se abstenham de falar como se ainda estivessem nos papéis e também de não 
conversar com outras pessoas como se estivessem nos papéis deles.

Diretrizes para desenvolver boas Simulações 

• Decida claramente sobre a questão/questões exata(s) sobre a qual deseja que seus participantes 
aprendam com a simulação. Nesta fase, não importa o que a sua simulação parecerá, mas você precisa 
ser muito claro sobre o que você deseja que eles extraem dela. É algo em relação ao seu comportamento 
ou é algo a respeito da dinâmica de uma situação? 

• Simulações de reuniões entre chefes de estado, atores na cadeia de produção de um produto, 
encontros entre representantes de algum tipo de atores de poder, etc. são bastante úteis para uma 
compreensão mais profunda da dinâmica de tais situações. Claro, como qualquer simulação, também 
fornecerá aos participantes, informações sobre o próprio comportamento deles, mas não será o foco 
principal durante a discussão subsequente.

• Simulações em que eles não desempenham nenhum papel, são eles próprios ou desempenham 
o papel genérico de pessoas como elas, por exemplo: consumidores, ativistas, líderes de ONGs, 
jornalistas, trabalhadores, imigrantes, etc. darão muito material para reflexão no comportamento de 
alguém além da compreensão mais profunda sobre o processo e a situação.

• É mais fácil projetar uma simulação de algo que já está a acontecer na realidade, ou pode acontecer na 
realidade ao invés de projetar uma tarefa específica para esse fim.

• Você precisa lembrar-se de que está a planejar um processo e não um desfecho ou resultado 
específico desse processo. Faça um brainstorming de todos os resultados possíveis e ainda algo que 
você não pensou poderia acontecer. Se quiser mais um resultado específico, talvez o role-play possa 
ser mais adequado, pois você pode fornecer mais detalhes e informações para que o grupo chegue 
a esse ponto específico que você deseja. Também não pode esperar comportamentos específicos 
dos participantes durante o processo, pois é uma simulação; como eles se comportam depende 
inteiramente deles dentro dos limites genéricos do contexto que você cria. 

• Simulações muito poderosas de fato, nem sequer são apresentadas como simulações e talvez nem 
deveriam ser feitas na configuração da sua sessão. Elas podem ser feitas nos intervalos, antes ou depois 
da sessão, mesmo durante a noite, ou durante as sessões, mas não são introduzidas como tal. Por 
exemplo: tenha intencionalmente uma pausa para almoço com alimentos insuficientes para todos ou 
com oferta muito básica, como arroz simples e molho de pimenta; ou tenha a eletricidade cortada toda 
a tarde e noite; ou ter a água quente cortada por um dia, de repente forçar as pessoas para fora dos seus 
quartos, pois precisam de mudar-se para outra sala (talvez como um dormitório) - a equipe do hotel 
exigiu, etc. Você como facilitador pode fingir-se de ingénuo como se não soubesse de nenhuma dessas 
coisas e, posteriormente, discutir com eles o que aconteceu e como eles agiram em tal situação e, em 
seguida, conectá-los com situações da vida real. Estes exemplos são muito complicados, eles exigem 
que você, como facilitador, desempenhe um papel durante a ação (o que pode influenciar o processo 
geral durante a simulação e no debriefing); também levanta questões de ética no nosso campo, se é 
ou não justo ter sessões sem que as pessoas tenham a oportunidade de decidir se querem fazer parte 
da atividade ou não. Essas simulações extremas devem ser testadas somente depois de ter organizado 
simulações “estruturadas” e você se tornar mais acostumado a reações inesperadas.
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Dicas para trabalhar com este método

• Muitos dos aspetos mencionados na seção de role-play também são relevantes para simulações;
• Devido à natureza muito imprevisível das simulações, você precisa ter muito cuidado em 

intervir se a situação se desenvolver em algo agressivo ou potencialmente agressivo ao parar a 
simulação.

• Se as coisas “ficarem feias” - o que significa que os participantes mostram aspetos do 
comportamento que as pessoas geralmente não gostam de ter (como agressividade, egoísmo, etc.) 
às vezes culpam o facilitador pela configuração, por enganar, não fornecer todas as informações 
e geralmente tendem a ser defensivas. Você precisa facilitar cuidadosamente a discussão e não se 
justificar, lembrar-lhes que esta era uma simulação e que poderia ter ido de qualquer maneira. 
Ninguém está a repreender a ninguém quanto ao seu comportamento, é apenas um convite para 
refletir sobre o que aconteceu e extrair resultados de aprendizagem;

• Às vezes, os participantes não se deixam libertar na simulação, estão a pensar demais e filtrar 
as suas próprias reações ou agir de maneira desejável. Isso pode, em primeiro lugar, dar-lhe a 
impressão de que você falhou com a sua simulação (parcialmente pode ser verdade e pode ser 
também porque a configuração não é muito interessante para o grupo), mas, no entanto, isso 
ainda pode ser transformado numa experiência de aprendizado pela conexão com a realidade da 
parte de generalização do debriefing quando você pergunta o quão real foi o que aconteceu ou 
como eles acham que isso acontece na realidade
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Métodos baseados em teatro

Referimo-nos aos métodos que envolvem a atuação de uma certa maneira, sem 
nenhum papel dado pelo facilitador (portanto não um role play) e geralmente é 
uma decisão de grupo sobre o que e como atuar, antes do ato em si - mesmo que o 

contexto/tarefa geral é dado pelo facilitador (portanto, não é uma simulação). Isso envolve 
atuação e alguns grupos, durante as tarefas, podem decidir desenvolver um guião para o 
trabalho deles, mas na maioria das vezes eles improvisam à volta de alguns aspetos principais 
que eles decidem como um grupo. 

Semelhante às ferramentas de role-play e simulação, usar métodos baseados em teatro 
nas suas sessões certamente contribuirá para ter uma sessão dinâmica e ativa. Na verdade, 
quando você planeja o trabalho em pequenos grupos, como discussões, análises em certas 
questões e depois espera que os pequenos grupos informem, e o seu tempo (e conceito de 
sessão) permite, você pode realmente adicionar elementos de teatro para tornar o processo 
mais dinâmico.

Alguns exemplos de como você pode usar métodos baseados em teatro

• Peça ao grupo (ou aos grupos) para listar uma série de situações em que eles/outras 
pessoas se encontraram: discriminação/exclusão/ abuso/desafios que enfrentam como 
consumidores responsáveis, no local de trabalho, na escola, com a família, a viajar, etc. 
e, a partir destes para escolher uma, eles irão atuar para exemplificar e depois ter uma 
discussão sobre isso. Alternativamente, você pode dar-lhes já uma lista, para adicionar 
mais a ela, se eles souberem e, em seguida, escolher um para atuar num esboço de não 
mais de 5 minutos (ou mais se você achar que está justificado).

• Você pode pedir-lhes para mostrar apenas o problema e, em seguida, junto com 
o grupo fazer um brainstorming sobre as soluções para o que pode ser feito em tais 
casos. Este brainstorming pode ser apenas discutido ou você também pode pedir aos 
participantes para entrar na cena e substituir a pessoa que deve agir de forma diferente.

• Eles têm uma tarefa de discussão em grupo e eles precisam relatar os resultados 
deles ao grupo. Se o tema e o conteúdo forem adequados, você pode pedir-lhes que 
relatem os aspetos mais relevantes na forma de um esboço de teatro. Alternativamente, 
também pode pedir a cada grupo que relate um tipo diferente de esboço: um anúncio 
promocional de TV ou Rádio, notícias de última hora, um anúncio de loteria, um 
comentário de eventos desportivos, etc. ou num tipo diferente de gênero: horror, 
história de amor, suspense, telenovela, ficção científica, etc. Todas essas opções podem 
tornar a tarefa muito divertida, então assegure-se de que é adequada e pode equilibrar 
o elemento divertido nas suas sessões.

• Você pode dar-lhes um material escrito (por exemplo, um artigo ou estudo de caso – 
veja a seção específica mais adiante no manual) e eles podem atuar para exemplificá-lo para 
os outros grupos e depois ter uma discussão de acompanhamento.
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• Você pode optar por trabalhar com Image Theatre (Teatro de Imagem), que é um 
teatro estático; os participantes mostrarão uma situação apenas com os seus corpos e, em 
seguida, você pode conversar com o grupo sobre o que é a imagem e se eles veem algum 
problema, como a imagem pode ser modificada para ser melhor, quais soluções pode 
haver, etc. Para mais detalhes sobre este método, bem como o fórum do teatro (como 
parte do teatro da metodologia oprimida) - pode usar este manual:https://goo.gl/VAa72b 
verifique também, na Seção do Artigo, alguns comentários sobre o Teatro de Jornal;

• Você pode pedir a alguns voluntários do grupo que desempenhem o papel de um 
conceito, mais exatamente para personificar um conceito abstrato. Por exemplo, 
você pode pedir-lhes que assumam o papel de: Justiça, Desenvolvimento, Corrupção, 
Manipulação, Poder, Responsabilidade, Paz, Motivação, Abuso, Direitos Humanos, 
Planeta Terra, etc. Cada voluntário toma alguns momentos para pensar sobre os 
recursos de personalidade da personagem dele, que tipo de pessoa eles são e assim por 
diante. Após a caraterização inicial, eles vão participar numa espécie de talk show onde 
todos os outros participantes podem fazer perguntas. A interação também pode ocorrer 
livremente (como uma improvisação) entre as próprias personagens. É um uso bastante 
intrigante do teatro aqui, alguns pensamentos e conexões muito interessantes podem 
ser feitas. Não deve haver mais de 4-5 caracteres por vez no programa de entrevistas. 
Você pode talvez organizar mais voltas para cobrir mais personalidades.

Dicas para trabalhar com este método

• Se o grupo não estiver muito confortável um com o outro (a trabalhar juntos pela primeira 
vez, não é muito habituado com configurações de educação não-formal, etc.), você deve aquecer 
o grupo antes de pedir-lhes para atuar. Faça alguns vitalizadores, alguns aquecimentos de teatro 
(você pode encontrar alguns exemplos no manual de teatro mencionado anteriormente) para 
flexibilizar a atmosfera e relaxar os participantes;

• Enfatize a dimensão séria da tarefa; muitas vezes, os participantes que gostam de dramatizar e 
fazer palhaçadas tendem a adicionar elementos de comédia ao esboço, o que afetará a qualidade 
do desempenho em relação aos seus objetivos e também diminuirá ou prejudicará a gravidade 
dos temas discutidos. Portanto, você deve convidá-los desde o início a serem sérios e para mostrar 
esboços realistas e lembrar-lhes durante a preparação dos esboços deles.

• Também você precisa ter cuidado com a representação estereotipada e, às vezes, o ridículo 
que eles podem fazer de certas pessoas pertencentes a grupos diferentes dos seus. Você também 
pode mencionar isso nas instruções (para evitá-lo), mas se o mesmo ainda aparecer, então 
aborde o assunto na discussão a seguir, para levantar esse problema e aumentar consciência ou 
sensibilidade deles em determinados problemas.

• Às vezes, enquanto se prepara, os grupos se deixam levar pela atuação e drama envolvidos e não 
estão conscientes do impacto emocional do desempenho deles; tivemos casos em que a audiência 
foi muito afetada por algumas performances (sendo muito realistas, muito emocionalmente 
poderosas, etc.) mais do que o grupo de atuação estava ciente. Isso não é algo que você pode 
necessariamente prevenir, mas quando acontece, você precisa ter perguntas preparadas no 
seu plano de esclarecimento que abordarão isso, e também para garantir que os grupos não se 
ofenderão com os desempenhos dos outros. 
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• Seja consciente do tempo; cada performance precisa de um tempo adequado para ser discutido 
e, adicionalmente, um esclarecimento geral deve ocorrer depois de todos os performances 
serem realizados. Portanto, o número de performances precisa ser decidido, bem como ter em 
consideração o tempo que você tem para as suas sessões, incluindo aspetos de preparação.

• Após as performances, peça aos participantes que saiam dos papéis, especialmente quando 
eles tiveram mais tempo para preparar e habita os papéis deles, as peças de teatro são sensíveis e/
ou inspiradas na realidade; você pode considerar fazer um exercício ou vitalizador nesse sentido 
(se for adequado no seu plano de sessão) e quando eles se dirigirem entre eles para não falar como 
se estivessem no papel das performances.

• Não use métodos de teatro apenas por causa do método do teatro, por exemplo porque está 
ativo e os participantes podem gostar mais, ou é interessante e divertido. Você precisa avaliar se 
isso vai agregar valor ao processo, mas também aos resultados de aprendizagem e se não houver 
outro método que, se usado, tenha um maior impacto na aprendizagem.
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Filmes e vídeos

Filmes e vídeos são métodos muito poderosos e exitosos para abordar temas 
globais. Eles são visuais, podem ser divertidos, atraentes e deixar um forte impacto 
no espectador, que pode ser usado na discussão subsequente (debriefing). Eles podem 

ser documentários, filmes de grande sucesso, filmes independentes, sitcoms, programas de 
TV, quadrinhos, reality shows, discursos, animações, gráficos, vídeos de projetos, anúncios 
(comerciais ou não) etc., e eles são muitas vezes a maneira mais rápida de fornecer informações, 
detalhes, emoções e desencadear num determinado tema. A quantidade de material de vídeo 
presente online é enorme e material novo está a chegar tão rápido que é difícil acompanhá-lo. 
Isso é bom, mesmo que às vezes ele possa tornar a sua vida um pouco mais difícil quando você 
precisa procurar e escolher o que precisa. Vamos oferecer-lhe algumas orientações sobre como 
tornar este método mais fácil de usar em qualquer momento.

Nas linhas a seguir, listámos diferentes tipos de filmes/vídeos que você pode usar, para o quê 
e, se houver, as desvantagens dos mesmos. 

Documentários

• Eles costumam focar num aspeto específico explorando-o em detalhes, com histórias pessoais e 
testemunhas de uma variedade de perspetivas, mas, no entanto, eles tendem a ser parciais - o que 
significa que eles não são feitos de um ponto de vista neutro. Portanto, se um documentário retrata a 
opinião que deseja apresentar ao grupo, então é o tipo de material que deseja usar.

• Devido à análise aprofundada de certos temas, eles tendem a ser mais longos, pelo menos 30-40 minutos.
• Eles podem ser de baixo ou alto orçamento, o que se refletirá muito na qualidade técnica e 

popularidade do material, mas não necessariamente na qualidade do conteúdo.
• Os problemas/casos apresentados em tais materiais são voláteis em termos de dados/informações 

apresentadas, especialmente para problemas com variáveis que mudam rapidamente, como 
aquecimento global, mudanças climáticas, energia verde, guerras, migração, refugiados etc., 
então deve ser dada atenção a quão atualizado é um material que você deseja usar.

• Dependendo do comprimento, estilo de fabricação, quantidade de material e dados incluídos, pode 
ficar bastante aborrecido para uma audiência que não é acostumada a ver documentários.

• Muitos documentários estão disponíveis on-line, alguns estão sujeitos a um pagamento para serem usados 
(especialmente os novos lançamentos), mas, muitas vezes, para fins educacionais, a tarifa é muito pequena ou zero.

• Aqui está uma lista de sites onde você pode encontrar uma grande variedade de documentários 
(muitos documentários são de fato encontrados em mais de um site).

       https://freedocumentaries.org/
        http://www.filmsforaction.org/ 
        https://topdocumentaryfilms.com/ 
        http://documentaryheaven.com/ 
        https://documentarystorm.com/ 
        http://www.documentarytube.com/ 
        http://www.aljazeera.com/documentaries/ 
        http://www.hbo.com/documentaries 
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• Existem também vários Festivais de Filmes Documentários (internacionais, regionais, locais, etc.) 
e alguns são especializados em temas específicos e pode segui-los, os vencedores e recomendações 
dos mesmos e usar os vídeos nas suas sessões. Podemos citar alguns: a Rede de Filmes para 
Direitos Humanos reúne uma lista de festivais em todo o mundo que abordam questões de 
direitos humanos:  http://www.humanrightsfilmnetwork.org/festivals ; o Festival de Filme 
TerraDiTutti concentra-se em filmes sobre Questões Globais: http://www.terradituttifilmfestival.
org. ; Green Film Network junta festivais grandes de todo o mundo que se concentram em 
questões ambientais:  http://greenfilmnet.org/ . 

• Diferentes canais de TV são especializados em mostrar documentários ou até mesmo minisséries 
focadas numa questão específica. Este também é um caminho que pode usar na sua pesquisa de 
materiais. (exemplo http://www.practicalenvironmentalist.com/top-green-tv-shows-environmental-
issues-on-television/) 

Blockbuster movies 

• Aqui incluímos filmes comerciais desenvolvidos por grandes empresas de produção (em 
todo o mundo) que se tornaram conhecidos a nível mundial e que abordam diretamente ou 
indiretamente temas relacionados às suas sessões de educação global;

• Entre os filmes existentes e populares, você pode encontrar filmes que descrevem: aquecimento 
global/mudanças climáticas (filmes que retratam, por exemplo, desastres naturais, a vida na Terra 
a ser destruída ou terminada por vários motivos), racismo ou relações inter-raciais, discriminação, 
diversidade sexual, vida de refugiados ou imigrantes em outros países, o papel ou a influência das 
multinacionais na terra ou a vida dos indivíduos, estilos de vida alternativos (vegetarianos, sustentáveis, 
etc., muitas vezes retratados como “estranhos”), revoluções, guerras (reais ou não), negociações entre 
países e alianças, manipulações de média, vidas de ativistas ou defensores de direitos humanos etc. 

• Pode encontrar exemplos de tais filme no IMDB (The Internet Movie Database), http://www.imdb.
com/?ref_=nv_home  ou “Rotten Tomatoes” (https://www.rottentomatoes.com/) onde você pode usar 
palavras-chave relevantes para encontrar listas de filmes com potencial. Outro banco de dados muito 
generoso, com filmes e problemas transversais, está aqui: https://www.filmaboutit.com/en/movies/ (já 
dividido em categorias úteis e para cada filme você tem palavras-chave que indicam ainda melhor quais 
problemas estão incluídos); também pode usar como alternativa (para o IMDB, por exemplo) este banco de 
dados de classificação para filmes, mas também documentários: http://www.flickchart.com  

• Seleções já feitas sobre o que outros educadores/estruturas pensam ser bons filmes a serem usados é: 
https://www.one.org/international/blog/10-inspiring-films-on-social-change-that-you-need-to-see/ 
http://www.tasteofcinema.com/2015/10-brilliant-films-used-as-allegories-for-social-and-political-
issues/ ; https://www.thoughtco.com/top-classic-films-with-social-message-3325203 

• A maioria dos filmes são produtos puros de ficção, alguns são ficcionais, mas com inspiração da 
vida real e alguns são principalmente baseados em eventos reais ou histórias de vida, mas mesmo 
aqueles são alterados de alguma forma.

• Mesmo que o problema seja dirigido diretamente, este tipo de filmes incluirá muitos outros 
elementos e dinâmicas para tornar o filme interessante, atraente e mais comercial.

• Estes filmes têm um comprimento de pelo menos 1,5 horas e influenciará muito o seu plano de 
sessão se você quiser usá-los.

• Sendo filmes populares, pode acontecer que alguns participantes, se não a maioria, realmente tenham visto esse 
filme anteriormente; alguns podem desfrutar de uma re-visualização, para alguns, será tempo desperdiçado. 
Alternativamente, dependendo do seu caso, você pode verificar antecipadamente se eles viram ou não, você 
pode dá-lo como tarefa de casa entre as sessões e ter o debriefing sem assistir o filme todos juntos.
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Programas de televisão

• Isso inclui séries de filmes de TV, incluindo animadas, com várias durações e comprimentos, 
desde minisséries até anos de temporadas e ainda transmitidos; eles podem cobrir uma variedade 
de gêneros (comédia, dramas, ficção científica, etc.) e você pode usar um determinado episódio 
para fins educacionais, partes dele ou uma mistura de diferentes episódios que descrevem o 
problema desejado.

• Como os filmes de grande sucesso, eles podem mostrar o tema com o qual você quer trabalhar, 
direta ou indiretamente; às vezes pode ser uma paródia ou metáfora disso.

• Se, no caso da comédia, a atmosfera geral pode ser bastante engraçada, mas o assunto que você 
quer discutir é grave, é um dos métodos que pode usar o humor como ferramenta, mas dependerá 
predominantemente de como o debriefing será realizado.

• O risco com shows de comédia é que alguns deles incluem muito ridículo, paródia, sarcasmo, 
humor seco em questões sensíveis, como raça, vícios, sexismo, estupro, violência, estereótipos 
étnicos, orientação sexual, religiões, etc. e pode ser considerado ofensivos (por exemplo: http://
www.complex.com/pop-culture/2013/06/most-racist-tv-shows/). Portanto, se usado, eles 
precisam ser gerenciados adequadamente na parte da discussão, especialmente para enfrentar e 
desconstruir algumas dessas questões.

• Se a questão for abordada diretamente no show - a discussão de acompanhamento analisará o 
conteúdo, a representação do tema, o envolvimento dos participantes e depois avançará para mais 
conexões com a realidade. Se o tema for apresentado numa luz humorística, paródica, até mesmo 
ridicularizado, etc., o objetivo da discussão será analisar o conteúdo, desprender-se do humor e 
acompanhar na direção necessária. Se o nível de deturpação ou ofensa em relação a um problema 
for extremamente elevado, a discussão deve visar identificar esses aspetos específicos, conectá-los 
a outros aspetos da sociedade e desconstruí-los. 

• Existe uma grande variedade de programas conhecidos e populares em todo o mundo, bem como 
nacionais ou regionais produzidos em todos os cantos do mundo. 

• Os participantes não precisam saber o fluxo geral de ação do programa (no caso de não serem 
telespectadores regulares), pois o ponto de foco será a questão/ação específica sobre a qual deseja 
discutir, o que é independente do fluxo de ação geral.

• É melhor quando você já é um espectador de alguns programas de TV, ou você era no passado e 
começa a perceber quais partes dos episódios que vê podem ser usados como material didático. 
Se você for fã de um show particular, com um longo histórico e você não viu todos os episódios, 
também pode pesquisar online associado com uma palavra-chave para ver o que os diferentes 
críticos e observadores já comentaram. Você também pode usar palavras-chave específicas 
para os problemas com os quais deseja trabalhar ao lado de programas de TV - os resultados 
da pesquisa irão mais na direção de produções americanas.(exemplos: http://mashable.
com/2016/02/25/important-tv-shows / http://www.buddytv.com/articles/scandal/6-times-tv-
shows-tackled-real--62211.aspx / https://thinkprogress.org/8-shows-progressives-should-watch-
this-fall-dd4c8b966a01/ ) Dependendo das produções feitas na sua região, você também pode ter 
outras opções e as suas palavras-chave devem ser redigidas em conformidade.
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Reality shows

• É uma subcategoria de programas de TV - um gênero de TV em que pessoas geralmente 
desconhecidas (mas às vezes celebridades) estão envolvidas em várias situações de vida criadas 
artificialmente e, como numa simulação (ver capítulo anterior), elas são elas mesmas e atuam 
como desejam - não há nenhum script a seguir (presumivelmente) e eles apenas criam um 
“reality show” para os espectadores. Normalmente, há um fator de concorrência; as pessoas são 
eliminadas (em várias tarefas e missões) à medida que os shows avançam. Também há shows 
sem competições ou eliminação, que mostram a vida de vários grupos de pessoas em diferentes 
situações, pessoais ou profissionais.

• Há uma variedade de conceitos de reality show que foram duplicados em todo o mundo; há 
espetáculos de cozinhar, cantar, dançar, casar, modelar, aventura, sobreviver, fazer corridas ao 
redor do mundo, Big Brother, vida de celebridades, negócios, renovação, construção, limpeza, 
saúde, desporte, etc.

• Você pode inspirar-se em algumas das tarefas que esses participantes fazem, pois podem ser 
criativas e fora do comum, para algumas das suas atividades, tarefas, simulações ou missões com 
os seus grupos.

• Outra maneira de usá-los é, de fato, a concentrar-se em algumas das questões que descrevem, 
como eles as retratam ou as que eles NÃO descrevem e usá-los como fontes de conteúdo para 
as discussões subsequentes. Recomenda-se fazer isso, especialmente para os mais populares no 
seu país, os que são considerados como formação da opinião pública e você acha que eles devem 
ser analisados mais detalhadamente. Questões como a representação de gênero, o sexismo, as 
minorias, a raça, as políticas, o desperdício, diferentes problemas sociais ardentes, etc., estão 
muito presentes nesses shows, como estão na sua sociedade. Se um show se tornar popular, é 
porque as pessoas se identificam com aspetos que acham familiares e você pode querer abordar 
diretamente algumas delas.

Discursos 

• Ao longo do tempo, houve discursos muito poderosos feitos por pessoas bem conhecidas (como 
presidentes, atores, cantores, vencedores do Prêmio Nobel, políticos de alto nível, ativistas de direitos 
humanos, etc.), mas também por pessoas não tão conhecidas cujos discursos, feito num certo 
momento, tornaram-se famosos. Esses discursos foram feitos em várias situações: manifestações, 
marchas, cerimônias de premiação, etc.

• Em relação ao tempo, há discursos que foram entregues já há algum tempo, bem como discursos 
contemporâneos, novos ou mais antigos são facilmente vitais graças às médias sociais - o que os 
torna fáceis de encontrar.

• Esses discursos são geralmente motivacionais em torno de uma causa específica, a pessoa explica 
por que eles estão interessados nisso, ou eles vêm com vários argumentos para convencer o 
público porque eles devem se importar, se envolver, etc.

• Eles geralmente não são longos, bastante empolgantes ou inspiradores se bem escolhidos para 
um determinado tema.

• Deve ser dada atenção aos antecedentes da pessoa que faz esse discurso, se a pessoa tiver uma 
história (antes ou depois do discurso) de ações bastante controversas ou negativas, isso abalará 
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todo o sentido do discurso - como os discursos partem da premissa de que eles são honestos. 
Você deve considerar cuidadosamente se ainda deseja usar tais discursos quando o plano de 
fundo da pessoa que o entrega é problemático, se você tiver participantes que estejam conscientes 
de que eles podem aumentar esses problemas e começar a ter uma discussão sobre outra coisa.

• Também incluiremos as conversas TED aqui (Technology Education Design - uma organização 
de média que publica grátis as conversas de diferentes pessoas exitosas ou importantes), mesmo 
que não sejam discursos por si só, mas apenas mini-palestras (no máximo 20 min) num tema 
sobre o qual a pessoa que está a falar tem algum tipo de experiência. Geralmente eles têm algum 
impacto com o tipo de discursos que mencionámos que você pode usar: motivador e inspirador 
(e também informativo para alguns) e no site pode navegar facilmente entre várias categorias 
(uma categoria específica é Temas Globais)

Infográficos e animações 

 
• Eles são desenvolvidos por indivíduos ou diferentes instituições/ organizações, a fim de apresentar 

vários dados de forma amigável - usando animação, informações gráficas ao lado de música/
conversa em segundo plano.

• Pode encontrar vídeos com dados atuais ou as estatísticas mais recentes numa determinada área, 
visão histórica dos marcos mais importantes em algum assunto, explicações simplificadas sobre 
questões complexas, etc.

• Eles geralmente são muito curtos, concisos e diretos.
• Com a palavra-chave correta juntamente com “infográfico” nas seções de vídeo, pode ver muitos 

resultados relevantes
.

Vídeos de Projeto  

• Nos referimos aqui aos vídeos desenvolvidos como resultado de certos projetos/iniciativas 
abordando concretamente alguns dos problemas globais com os quais você está a trabalhar.

• Alguns desses vídeos são basicamente uma espécie de estudos de caso: expõem alguma realidade 
no campo, uma determinada ação que foi tomada a respeito e quais foram os resultados. Eles 
podem ser inspiradores e informativos e uma boa fonte de falar sobre o que está sendo feito no 
campo.

• Outros vídeos apresentam mais uma visão geral de alguns dos temas que foram objeto do projeto, 
a fim de informar e divulgar os seus conhecimentos ao público em geral. Esses vídeos são muito 
úteis para apresentações breves sobre vários temas.

• Outra categoria incluirá uma combinação dos dois anteriores.
• Normalmente, eles não são longos e a maioria deles é bastante boa em termos de ser cativantes 

e atraentes.
• Estes vídeos aparecerão como resultados para algumas das palavras-chave que você usará em 

relação às questões que lhe interessam.
• Se está interessado no trabalho de algumas organizações que estão ativas em temas que lhe 

interessam, com programas regulares, deve verificar o material de vídeo delas, pois elas podem 
ter vídeos de apoio para projetos e resultados delas.



105  

 

Publicidade comercial e não comercial

• Os anúncios estão presentes agora em quase todos os meios que usamos para aceder a qualquer 
tipo de informação: rádio, TV, computador, telefones celulares, etc. Estamos a ser bombardeados 
todos os dias com anúncios comerciais e de conscientização e mesmo se muitas pessoas apenas 
tentam ignorá-los, a mensagem ainda chega a nós.

• Alguns anúncios insólitos, mais fora do comum são definitivamente ainda mais atraentes.
• Os anúncios comerciais podem ser usados em configurações educacionais, especialmente pelo 

que eles retratam e como eles retratam, eles podem servir como material para análise crítica e 
reflexão sobre alguns problemas. Se houver um anúncio comercial globalmente consciente, ele 
pode ser usado diretamente como tema para discussão. Verifique se há anúncios que são muito 
comuns no seu país se o seu grupo for nacional ou verifique on-line por alguns famosos que 
possam ser um bom material.

• Os anúncios não comerciais, que estão a ser produzidos por diferentes fundações, organizações, 
agências, etc., são produzidos para fins sensibilizadores e educacionais. Alguns deles são muito 
poderosos e você pode vê-los virais na média social também, encontrando-os facilmente online. 
Eles podem ser usados como material de início para uma sessão ou para explicar diferentes 
campanhas ou projetos que estão a ser feitos no campo. Deve ser dada atenção aos anúncios que 
não respeitam a dignidade humana, mesmo que seu objetivo seja dentro da área de caridade ou 
angariação de fundos por uma boa causa. (Mais detalhes sobre este assunto em relação a esses 
anúncios podem ser encontrados aqui: http://www.rustyradiator.com/ ) 

• 

Diretrizes para encontrar um bom 
filme/vídeo para as suas sessões

• Antes de mais – Não se estresse! Na verdade, há muito material de vídeo no espaço online e 
offline com um bom potencial, mas também muito com pouco, alguns são lixo puro, infelizmente. 
Navegar entre tantas opções junto com a ambição de encontrar o melhor vídeo pode ser 
estressante. Mas, como dissemos, tente não se estressar, se puder!

• Se você procurar vídeos introdutórios em um determinado tema - você deve usar palavras-
chave sobre o tema em que está interessado e você pode adicionar palavras como introdução, 
resumo, breve e veja que resultados você obtém. Se receber muitos resultados, vá para os vídeos 
com maior número de visualizações e/ou desenvolvidos por organizações/instituições de que 
você gosta/confia/que já usou.

• Se você procurar documentários você pode usar as palavras-chave juntamente com 
documentário, MAS não no mecanismo de pesquisa de vídeos, mas em todas as páginas – assim 
você encontrará sites onde talvez haja mais exemplos de documentários sobre esses temas, 
juntamente com a sinopse e as avaliações que irão ajudá-lo a reduzir o número de opções.
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Dicas para trabalhar com este método

• Você precisa ver todo o filme/vídeo antes de mostrá-lo ao grupo - mesmo que seja implícito, 
claro, que deve ser assim, esta recomendação não está colocada aleatoriamente aqui. Muitos 
facilitadores, por exemplo, dão uma olhada no início, observam que ele começa bem e decidem usá-
lo ou usar filmes que foram recomendados (novamente sem dar uma primeira olhada). Você pode 
se surpreender de como um filme pode começar bem, mas acabar mal e também como você pode 
estar em desacordo com a visão da pessoa que faz a recomendação, mas isso acontece muito. Uma 
vez que você decidiu mostrar o filme, significa que você fica atrás dele e o que está sendo exposto lá. 
Se as coisas “ficam feias” (no filme), você será responsável por isso, sem mencionar que talvez esse 
seja um momento de aprendizado falhado para o seu grupo. 

• Tenha cuidado com o material desatualizado -  procure pelas versões mais recentes se houver 
algum material ou o mais novo em determinados problemas - isso é preferível, mesmo que eles talvez 
não sejam tão agradáveis quanto os mais antigos. Se não conseguir encontrar vídeos atualizados, 
certifique-se de explicar ao grupo de que ano é o vídeo e que ele tem as limitações dele.

• Alguns vídeos podem ser muito chocantes, fortes e emocionais! Escolha esse material com 
sabedoria, certifique-se de que seu grupo está pronto ou pode lidar com isso e também permita 
tempo suficiente para processar o impacto emocional, mas também removê-los do mesmo e 
alcançar os seus objetivos de aprendizagem.

• Não mostre nenhum vídeo sem uma discussão depois! Também não mostre uma sucessão de 
vídeos e tenha uma discussão depois de todos. Mesmo se fizer só uma pergunta, vale mais do 
que nada. Mesmo que você considere um vídeo muito claro e autoexplicativo, você ainda precisa 
verificar com seu grupo o que eles retiraram - você pode ficar surpreendido com a forma como as 
coisas podem ser percebidas de forma diferente.

• Uma alternativa ao uso de vídeos como ferramenta também é pedir aos participantes que 
criem um vídeo com um determinado tema. Pode ser algo para criar consciência ou enviar uma 
mensagem em relação ao seu tema. O prazo para fazer essa tarefa pode passar de uma rápida 
criação de vídeos de uma hora (conceção de ideias, material de gravação e preparação) para 
tarefas de 1 semana. Em ambas as situações extremas, os resultados têm valor suficiente para 
serem usados na discussão de acompanhamento e debriefings. 
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Imagens

As imagens podem ser fotografias, mapas, pinturas, desenhos, clipart, gráficos, postais, 
cartas, anúncios, recortes de revistas/jornais, etc., tudo o que pode ser exibido 
em versão impressa ou eletronicamente. As imagens podem ser usadas de várias 

maneiras para uma variedade de propósitos. Geralmente, dependendo de como é usado, 
é uma ferramenta bem-recebida que provoca a imaginação e é cativante. Um facilitador 
experiente, apaixonado ou entusiasmado por esse método, tem uma grande coleção de 
imagens diversas, seja em forma física ou eletrônica. Qualquer facilitador experiente deve 
começar em algum lugar, por isso, se você ainda não estiver ali, pode estar se quiser.

Diferentes maneiras de usar imagens
nas suas sessões de educação global

• Pode usá-los para qualquer introdução a um tema. Você pode colocar uma variedade de 
imagens (concretas ou abstratas) no chão e pedir aos participantes que escolham uma delas que 
associam com o tema em que deseja trabalhar: interdependências globais, desenvolvimento, 
estilo de vida sustentável, responsabilidade, migração, desperdício de alimentos, aquecimento 
global, etc., em grupos menores, para explicar-se por que eles escolheram essa imagem específica. 
No grupo grande, eles podem partilhar o resumo ou os aspetos comuns que identificaram e, a 
partir desses, acompanhar a introdução maior sobre o tema ou uma discussão mais profunda 
sobre o tema.

• Ao fazer uma introdução num determinado tema, você pode usar imagens para retratar 
aspetos da sua apresentação. Nós não somos defensores de apresentações clássicos em 
PowerPoint (que contêm muita escrita), mas se você precisa fazer uma, mantê-la curta e por usar 
predominantemente imagens fará uma grande diferença.

• Qualquer viagem de um produto desde a fase zero de produção até o momento em que está nas 
suas mãos pode ser dividida em várias etapas e cada uma pode ter uma imagem associada a ela. 
Você pode apresentá-las ao grupo ou pedir aos participantes que adivinhem a ordem certa. Cada 
imagem pode ter explicações adicionais na discussão subsequente.

• Pode dar ao grupo uma série de imagens de vários lugares do mundo (lugares que eles 
realmente não podem reconhecer) e uma lista escrita de lugares no mundo. A tarefa deles será 
fazer associações - que imagem pensam que é de qual lugar. Naturalmente, as respostas certas não 
devem ser o que elas assumem inicialmente e uma discussão deve ocorrer. 

• Pode usar imagens que fazem parte de uma imagem maior e da parte que você escolheu para 
mostrar, o significado da imagem será percebido de forma diferente. Peça aos participantes 
que partilhem as suas impressões sobre o que pensam sobre a imagem e, mais tarde, revelarem 
a imagem maior que inclui a imagem que viram inicialmente. As interpretações iniciais 
provavelmente serão diferentes e você pode ter uma discussão mais ampla sobre suposições e 
pensamento crítico. Esta abordagem pode ser aplicada a qualquer tema que desejar usar para 
explorar as suposições e desafiá-las.
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• Pode usar imagens provocativas como um estímulo para discussões ou debates complexos. 
Você pode mostrar uma imagem (abstrata ou não) e, em seguida, abordar uma questão desafiadora 
em relação a ela e pedir aos participantes que partilhem as respostas deles/ou que discutam 
primeiro em grupos menores e sigam no grande. Você também pode perguntar ao grupo quais 
perguntas ardentes vêm à mente quando olham para a imagem e depois discutem uma delas ou 
todas em grupos menores. Anúncios poderosos também podem fornecer exemplos de imagens 
provocativas. (Exemplos: https://www.demilked.com/social-advertisement-powerful-ads/ )

• Pode criar histórias inacabadas usando quadrinhos ou desenhos e o grupo terá que completar 
o enredo - seja a desenhar ou apenas narrar. Também pode ter quadrinhos com pessoas em 
situações diferentes e com conversas de bolhas que estão em branco e precisam ser completadas 
pelos participantes. Modelos pré-fabricados estão disponíveis on-line com uma pesquisa simples 
(quadrinhos em branco)

• Pode pedir ao grupo que tire fotografias e use o material nas suas sessões. Por exemplo, 
pode dar-lhes uma tarefa de dar uma volta no bairro e tirar instantâneos do que associam à 
sustentabilidade (ou a falta dela), ou diversidade cultural, responsabilidade, desenvolvimento, 
etc. e carregar as fotos em alguma plataforma comum, e logo, projete/ou acede dos dispositivos 
deles e discuta-os.

• Você pode pedir a grupos menores para criar colagens a partir de materiais fornecidos por 
si (especialmente revistas, jornais, cartões postais, papéis, cola, lápis de cor e marcadores, etc.), 
coisas diferentes que podem cortar, dobrar e organizar juntos como desejam. Eles devem ter um 
tema específico à volta do qual criarem esta colagem - pobreza, aquecimento global, desastres 
naturais, desenvolvimento sustentável, planejamento urbano, poluição na minha comunidade, a 
nossa visão para um mundo em que queremos viver, o meu país em 15 anos, etc. – Os exemplos 
dados cobrem visões sobre um certo problema atual, perspetivas de situações no mundo ou 
em casa, e projeções e expectativas para o futuro. Com base nos resultados deles, que eles vão 
explicar ao grupo grande, você organiza uma discussão mais ampla sobre essa questão específica 
e opiniões deles.

• Desenho de grupo – Pode colocar uma folha grande de papel no chão e várias imagens (abstratas 
e concretas), bem como marcadores e lápis de cor e pedir ao grupo que desenhe algo no papel ou 
use as imagens já disponíveis para expressar as visões deles de um mundo melhor, ou um ideal 
ou qualquer coisa que você possa pensar. Os participantes podem conectar os “pensamentos de 
imagem” deles com o que outras pessoas já fizeram. Deve ser um exercício silencioso. No final, 
com base no desenho final, os participantes extraem os elementos-chave, talvez alguns possam 
explicar como as ideias/opiniões deles são refletidas lá e você tire algumas conclusões.
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Dicas para trabalhar com este método

• Se você não usou este método muito no seu trabalho e ainda não possui uma coleção potencial 
de imagens que pode usar ou experimentar na sua próxima sessão, esteja pronto para investir 
algum tempo para se preparar para a próxima sessão. Portanto, esteja ciente disso, escolher boas 
imagens requer tempo, mas a boa notícia é que, com o tempo, ao desenvolver as suas próprias 
seleções, será mais fácil e rápido. 

• Também pode considerar investir financeiramente e adquirir cartões e jogos com cartões que 
são muito bonitos, adequados e bons para serem usados. Por exemplo, os cartões DIXIT (do jogo 
de tabela DIXIT) são muito populares e fáceis de usar, pois possuem imagens abstratas, centenas 
deles, adequadas para muitos temas. 

• Deveria começar a colecionar imagens que podem ser usadas nas suas sessões: fotos, postais, 
cartazes, folhetos, revistas, jornais, livros, calendários, cartões de diferentes jogos de tabuleiro, 
cartões especiais para fins educacionais, etc. qualquer material visual que você achar que possui 
potencial valioso e relevante para as suas sessões de educação. 

• Fontes de diversas imagens podem ser encontradas on-line em diferentes plataformas 
gratuitamente, basta procurar imagens gratuitas.

• Pode criar seus próprios infográficos e design gráfico com a ajuda desses recursos:                            
https://piktochart.com/  e https://www.canva.com/.

• Você também pode procurar usando palavras-chave. Geralmente, se não for para fins 
comerciais, não há muito risco ao usar imagens que possuem direitos autorais ou não estão 
claramente reguladas. Geralmente, deve mencionar a fonte.

• Com o tempo, notará quais imagens são melhor recebidas pelos seus grupos, o que significa 
que eles desencadeiam mais discussões e reflexões e você já pode ter conjuntos preparados para 
determinados temas e propósitos.

• Você precisa ser muito culturalmente sensível e consciente e não usar imagens estereotipadas, 
a menos que seja o seu propósito, a fim de desconsiderar esses estereótipos. Por favor, verifique 
a seção de código de conduta do primeiro manual (https://goo.gl/DKv2Uw ) que inclui alguns 
princípios que deve ter em mente ao tirar fotos, usar imagens e também quando pede aos 
participantes para tirar fotos.

• Proteja suas imagens de alguma forma, especialmente se você planeja usá-las por mais 
tempo – os participantes se preocupam menos com elas do que você e o material muitas vezes e 
danificado no processo. Este conselho vai especialmente para cartões de diferentes jogos, livros 
ou cartões postais. Certifique-se de informar o grupo também para ter mais cuidado com os 
cartões no processo, mas não enfatize nisso, é material educacional e eles devem se sentir livres 
para usá-lo. No entanto, você não deve estar muito apegado a esses materiais, as imagens são 
danificadas ou perdidas no processo e é assim que é.
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Artigos

Artigos sobre determinados problemas publicados na média escrita ou on-line 
(incluindo blogs) representam uma ferramenta muito útil e bastante fácil de usar. 
Temos acesso muito mais facilmente agora ao material publicado em quase todos 

os lugares do mundo, já que a maioria dos meios de comunicação possui uma duplicação 
on-line. Isso também pode levar a vários problemas, uma vez que há muita manipulação por 
meio de canais de média (de qualquer tipo, incluindo blogs), informações/dados/estatísticas 
erradas estão a ser propagadas e um facilitador que decide usar essa ferramenta deve estar 
ciente e ter cuidado com isso.

Os artigos podem ser usados nas suas 
sessões de várias maneiras:

• Para introduzir o tema. Muitos artigos, de facto, fazem algum tipo de visão geral de uma questão 
específica, com listas, argumentos, sugestões, estatísticas e citações de atores relevantes. Então, 
você pode entregar aos participantes o artigo, dar-lhes uma tarefa para identificar determinados 
aspetos, e, em seguida, usar os resultados das tarefas deles, esclarecer e sublinhar o problema que 
deseja apresentar e falar sobre isso. 

• Para introduzir uma perspetiva/ponto de vista diferente de um determinado tema e 
desenvolver o pensamento crítico. Por exemplo: Depois de uma primeira parte de uma sessão 
em que você abordou algo sobre a sua questão, tenha uma segunda parte em que você distribua o 
artigo (em pequenos grupos) que traz uma perspetiva muito diferente, talvez oposta, controversa e 
tenha uma discussão depois. Você também pode começar diretamente com o artigo, dependendo 
do nível do seu grupo e da fase do seu processo educacional com eles.

• Para ter um debate sobre uma determinada questão. Você pode ter dois artigos com pontos de 
vista opostos, dividir o grupo em dois, cada metade recebendo um artigo. Eles devem procurar 
mais argumentos defendendo o ponto de vista no respetivo artigo e depois debaterem uns 
com os outros. Há maneiras diferentes de organizar um debate - não entraremos em detalhes, 
você também pode tornar mais num estilo livre sem um procedimento muito estruturado. É 
importante mencionar aqui que não importa quais são as opiniões das pessoas sobre o assunto, o 
grupo se separa aleatoriamente - eles podem acabar defendendo uma posição com a qual eles não 
concordam. Após o debate em si, você precisa ter uma discussão de acompanhamento. 

• Desenvolver o pensamento crítico sobre o conteúdo da média para o seu grupo. Neste 
caso, você pode usar principalmente materiais “errados” (manipulativos, parciais, talvez muito 
tendenciosos contra diferentes pessoas, mesmo com um tom agressivo contra um grupo de 
pessoas, estatísticas erradas ou dados sem fontes, etc.). Primeiro, você dá-lhes o artigo para ler, 
com uma tarefa associada a ele (as instruções dadas são neutras, mas a sua agenda oculta é para 
eles apontar o que está errado) - por exemplo, para identificar os dados, os argumentos expostos, 
para considerar quão variados estes são ou baseados em quais fontes, etc. Então, na discussão 
de acompanhamento, a partir desses elementos identificados, peça-lhes que discutam os seus 
próprios pontos de vista, quanto eles confiam nessas informações, por que, por que não e assim 
por diante. 
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• Você pode pedir aos participantes, ou grupos pequenos, que escrevam um artigo em 
um determinado tema. A tarefa pode começar a partir de zero, apenas forneça o tema e eles 
escolhem quais pontos de vista refletem nos artigos deles e como fazer a pesquisa, ou você pode 
especificar o objetivo do artigo que eles precisam desenvolver, ou pode dar-lhes um artigo (um 
mais controverso) e pedir-lhes para escrever uma resposta a tal artigo. Você pode ter à sua 
disposição diferentes fontes de material e informações sobre os respetivos temas para dar-lhes, se 
necessário, ou deixá-lo inteiramente a eles para encontrar a informação necessária. Dependendo 
do tempo disponível, você pode pedir artigos de meia página ou mais. 

• Para qualquer um dos propósitos apresentados, e outros, você também pode combinar o 
artigo com o método do teatro – dando uma tarefa para fazer uma comédia curta a partir do 
artigo que será atuada para os outros membros do grupo e depois irão discutir com base na 
compreensão e as observações deles. Há também uma metodologia mais complexa que emergiu 
do teatro dos oprimidos, que é chamado de teatro de jornal. Não vamos detalhá-lo aqui, pois isso 
requer uma preparação extra como facilitador nesse método, mas se você estiver interessado, 
pode seguir os grupos que trabalham com esses métodos na sua comunidade ou on-line e ter 
acesso aos materiais educacionais deles para inspirá-lo.

Diretrizes para escolher um bom artigo

• Em geral, esperamos que, de facto, você já esteja a fazer um esforço para ser informado sobre 
o que acontece no mundo, a seguir certos grupos/páginas on-line, a ler vários jornais (que 
refletem diferentes pontos de vista), ao se inscrever para boletins de notícias diferentes no mundo 
todo, etc. E com o passar do tempo, você pode realmente fazer a sua própria seleção de artigos 
potenciais para suas sessões.

• Muitos potenciais artigos bons estão a ficar virais, partilhadas muitas vezes nas suas redes 
sociais, por exemplo. Preste atenção neles e guarde-os para futuras sessões, se você acha que irá 
trabalhar com esses temas.

• Quando você começa a partir de zero, isso significa que nenhuma das opções anteriores, precisa 
ser extremamente crítico com o material que você encontra (na verdade, você precisa ser crítico 
de qualquer maneira). Você precisa dar atenção extra aos artigos que incluem estatísticas, dados e 
informações específicas sobre alguns países ou o mundo. Neste caso, precisa verificar se eles têm 
fontes citadas, se não você não deve usar esse artigo, se tiverem - verifique se eles são fornecidos 
por uma instituição confiável e se estão atualizados.

• Você também pode usar extratos de livros diferentes, que podem ser biográficos, apresentando 
eventos ou situações reais e podem se tornar o objeto de suas sessões se estiverem conectados aos 
temas com os quais você deseja trabalhar.

• Muitas instituições e indivíduos de média não são independentes ou não são totalmente 
independentes. Alguns são politicamente afiliados, apoiam uma certa ala, financiados e apoiados 
por diferentes empresas (setor privado), outros são tendenciosos pelas crenças religiosas, mesmo 
a média baseada na igreja (às vezes não abertamente) etc. Ter isso em mente é crucial no processo 
de pesquisa e especialmente na escolha final que você faz. O que isso significa é que você deve 
procurar artigos mais objetivos, neutros, que apresentam mais visualizações sobre um tema, etc. 
e se você não encontrar artigos como esse, procure vários artigos (pelo menos 2) com diferentes 
perspetivas. Ao mesmo tempo, cada artigo será, em certa medida, tendencioso/subjetivo, 
portanto, a sua escolha deve ser assumida de forma responsável e apresentá-la ao grupo quando 
chegar o momento.
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Dicas para trabalhar com este método

• Artigos provocativos e bastante controversos podem desencadear algumas discussões muito 
ricas, mas você precisa ter um conjunto muito bem preparado de perguntas para acompanhá-lo.  

• Se você tocar em temas tabu (talvez referentes a crenças religiosas, diversidade sexual e de 
gênero, pontos de vista políticos, etc.) que possam ser pessoais ou provocar alguns membros 
do seu grupo, preste atenção no modo de introdução da atividade e do artigo, bem como você 
gerenciará a discussão de acompanhamento para que ninguém se sinta atacado, ofendido, ferido 
... eles ainda podem se sentir assim quando a visão deles de mundo é limitada às próprias crenças, 
mas certifique-se de explicar o propósito da discussão e introduzir esse artigo específico com uma 
abordagem assertiva.

• Se você estiver limitado pelo tempo nas suas sessões, deve usar artigos mais curtos - não mais 
do que 2 páginas, uma página é ainda melhor, pois muitas vezes acontece que o grupo gaste mais 
tempo do que você pensa em ler o material ou considere ter mais cópias/ou em suporte digital 
para que possam lê-lo nos seus dispositivos e será mais rápido.

• Tente usar artigos simples e diretos, evite aqueles que têm muitos parágrafos repetitivos/em 
círculos, que abusam de termos específicos, gíria, conceitos complexos e referências a muitos 
números específicos, leis, etc. e que geralmente são difíceis de digerir por uma audiência sem uso 
dessas informações. 

• Se você deseja apresentar um artigo muito específico, talvez de outra região/era/etc. que não é 
familiar ou muito novo para o seu grupo, você pode considerar fazer uma introdução de contexto 
para que eles possam ter uma melhor compreensão e focar a atenção deles enquanto eles estão a 
trabalhar com ele.
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Estudos de caso

Há um problema ou questão geral, e através de um estudo de caso, o exploramos 
mais profundamente, mas através das lentes de uma situação específica que é 
analisada detalhadamente com informações documentadas. Este método convida 

o grupo a estudar um caso específico, que é real, aconteceu ou ainda está a acontecer e está 
documentado. O caso dado deve incluir apenas dados, informações e não uma interpretação 
de tais dados. Na verdade, essas interpretações devem ser feitas pelos participantes e serão 
objeto da discussão subsequente. 

Exemplos de possíveis estudos de caso

• Queremos discutir o comportamento ético de uma determinada empresa e apresentamos 
os exemplos grupais de danos ambientais documentados feitos por uma das fábricas 
deles em alguma parte do mundo. 

• Queremos discutir o desenvolvimento sustentável e apresentamos casos de falta de 
desenvolvimento sustentável em algumas áreas específicas ou talvez iniciativas exitosas.  

• Queremos discutir como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs - parte 
da Agenda Global 2030) estão a ser implementados e analisamos alguns indicadores de 
progresso específicos em alguns países ou regiões. 

• Este método é muito útil para dar uma visão muito concreta sobre uma questão ampla 
ou geral, ajudando os participantes a ter uma perspetiva mais clara e profunda através 
dos exemplos analisados. 

       Diretrizes para desenvolver/escolher um bom estudo de caso

• Existem várias instituições (universidades, organizações, pesquisadores, grupos de reflexão, 
agências, etc.) que, como parte do trabalho deles, documentam e relatam diversos temas. Muitas 
vezes eles publicam as descobertas on-line. O que pode ajudá-lo quando você pesquisa é adicionar, 
além das palavras-chave que você está interessado, termos como “relatório”, “análise”, “progresso”, 
“evolução”, etc. (dependendo do que exatamente está à procura).

• Você também pode procurar diretamente através das plataformas de tais instituições. Por 
exemplo, a Amnesty International tem muitos casos de violações dos direitos humanos, Green 
Peace também, sobre várias questões ambientais, de acordo com o tipo de problema com o qual 
você quer trabalhar, procure pelas instituições relevantes que estão a monitorizar e a informar 
sobre isso e siga os materiais publicados por eles.

• Normalmente, os relatórios disponíveis são muito densos e grandes, algumas centenas de 
páginas. Alguns relatórios também são publicados em versões resumidas (por isso pode pesquisar 
“resumos”, “briefing” e “síntese”) ou outras pessoas/organizações fizeram uma síntese, mas alguns 
só estarão disponíveis na versão completa.

• Quando você compila vários relatórios/conclusões, precisará fazer algum corte do material. 
Independentemente de ter resumos disponíveis, precisa extrair um material que não seja superior 
a 2 páginas (máximo 3) e ainda inclui dados relevantes suficientes para que os seus participantes 
tenham uma visão geral suficiente do seu caso.



114 

• Faça o seu melhor para usar o material mais recente disponível! É muito importante ter isso 
em mente, especialmente em situações que ainda estão a mudar (como a situação com todos os 
exemplos mencionados no início). Isso significa que você deve fazer o seu melhor para procurar o 
material mais recente disponível. Se você não tem dados muito recentes, certifique-se de informar 
ao seu grupo. 

• Tente ter informação objetiva tanto quanto possível no seu caso. Isso significa que se 
você elaborar o texto e compilar extratos de relatórios diferentes evite fazer as suas próprias 
interpretações dos dados e usar linguagem tendenciosa. 

Dicas para trabalhar com este método

• Este método é particularmente recomendado enquanto se exploram questões em que os 
participantes generalizam opiniões deles com frequência, muitas vezes devido à falta de 
exemplos e à generalização fácil de pontos de vista comuns na sociedade. Por exemplo: todas 
as empresas são más de qualquer forma (mas os participantes não conseguem dar um exemplo 
de má prática de uma empresa específica); a agenda global está a falhar, não há progresso; existe 
apenas pobreza em determinada área/região/continente; etc.

• Você também precisa ter cuidado para não deixar o grupo entrar no outro extremo, para 
generalizar a partir deste caso, para usá-lo como argumento para os pontos de vista deles já gerais. 
Você constantemente precisa lembrar ao grupo e avisá-los para não fazer isso. Também pode 
trabalhar com mais casos numa sessão, cada grupo menor recebendo um caso e apresentando-os 
um ao outro por isso forneça mais exemplos sobre um determinado problema.

• Dê tarefas concretas ao grupo enquanto estão a analisar o caso; perguntas concretas às quais 
eles têm que encontrar as respostas com base no caso em que estão a trabalhar. Não pergunte para 
impressões gerais - é um caso específico e você deve abordar perguntas específicas. 
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Fish bowl/ Aquário

Este método destina-se a discussões em grupo e, ao contrário das discussões padrão/
clássicas de grupos grandes com a ajuda desta você pode aumentar o foco, a atenção e a 
interatividade durante a própria discussão. 

A configuração geral é que a discussão ocorre no meio da sala e apenas algumas pessoas (4-5 
pessoas) realmente participam de uma vez, as outras são colocadas fora deste pequeno grupo 
num círculo maior que cerca o interior. O nome vem desse aspeto específico, pois o círculo 
externo segue o que está a acontecer dentro do pequeno círculo, de maneira semelhante à 
observação de um aquário. O processo é o seguinte, as pessoas no meio discutem um 
determinado tema ou pergunta e eles dão as opiniões deles sobre o assunto. Como mencionado 
anteriormente, a discussão ocorre apenas no centro, só essas pessoas falam, o círculo externo 
é silencioso, observam, mas o grupo todo pode participar. Eles têm opções para fazer isso:

• Sempre que alguém do círculo interior sente que não tem mais nada que queira dizer, 
pode simplesmente sair e sentar-se no exterior. Qualquer pessoa de fora pode neste 
momento ocupar o lugar livre e continuar a discussão e trazer aspetos adicionais. 

• Em qualquer momento quando alguém do círculo externo quer comentar sobre algo 
que foi mencionado, eles querem trazer um argumento que não foi introduzido e é 
relevante, eles podem apenas tocar em qualquer pessoa do círculo interno no ombro e 
tomar o lugar da pessoa. Não é opcional para a pessoa dentro, se eles saem ou não - é a 
regra e eles têm que sair. Eles podem voltar mais tarde, não há nenhuma condição para 
estar no círculo interno apenas uma vez.

Variações de uso do método  

• Os participantes são eles mesmos, expressando os próprios pontos de vista durante a discussão -, 
portanto, eles podem substituir qualquer pessoa que desejarem durante o processo. O facilitador 
pode fazer uma pergunta e o grupo fala sobre as respostas e depois de algum tempo o facilitador 
pode pedir outra. Também é possível para os participantes proporem perguntas, dilemas para 
discussões e todos os outros membros podem contribuir com os pontos de vista deles. Uma 
alternativa é que existe uma caixa com temas a discutir (talvez subtemas de um maior), ou talvez 
perguntas com necessidade de respostas e as pessoas no aquário abordam-nos um por um e 
respondem ou discutem-nos. Eles decidem quando sentem que esgotaram um tema e desejam 
passar para o próximo. 

• Os participantes são divididos em diferentes grupos, de acordo com o número de cadeiras 
colocadas no meio e cada grupo tem uma posição diferente em relação ao tema (se os membros 
do grupo concordam ou não com ele). Eles preparam antecipadamente, como um grupo, uma 
variedade de argumentos a favor de/defender a posição que têm e, em seguida, a discussão entre 
os diferentes grupos ocorre como um aquário - com um representante de cada grupo. Nesse caso, 
se uma pessoa sair do círculo interior, alguém de seu próprio grupo deve substituí-lo e, se outros 
membros quiserem substituí-los, podem tocar apenas o ombro das pessoas de seu próprio grupo. 
Esta versão foi descrita no primeiro manual para a atividade que aborda o tema Pobreza Porn 
(Poverty Porn). (https://goo.gl/DKv2Uw )
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Dicas para trabalhar com este método

• As instruções devem ser explicadas muito claramente desde o início, esse é o tipo de método 
que pode confundir facilmente os participantes que nunca antes o experimentaram e muitos 
deles não entenderão até que eles realmente o vejam em ação. Uma demo pode ser muito útil 
durante a parte de explicação.

• Dado este início bastante lento, até eles descobrirem o mecanismo do método corretamente, 
você precisa lembrar-lhes das regras de se juntar e deixar as discussões, já que às vezes os 
participantes estão envergonhados de substituir outra pessoa e outros simplesmente se esquecem 
de que podem sair a qualquer momento e até acabam por ficar mais tempo sem contribuir para a 
discussão. Na verdade, a constante lembrança das regras de mudança é necessária até que o grupo 
as siga corretamente. 

• Se você der ao grupo as perguntas iniciais ou questões para discutir, elas precisam ser 
provocativas ou tocar num determinado problema num nível mais profundo e não ser brandas, 
superficiais ou monótonos. Se as questões não forem suficientemente desafiadoras, o grupo 
perderá o apetite para participar ativamente. 

• Para a variação em que eles “defendem” posições diferentes, pode ser útil quebrar o gelo a dar-
lhes argumentos de defesa de partida e pedir-lhes que façam um brainstorming e terem outros 
- o maior número possível. No final da discussão, pergunte ao grupo para assumir a posição que 
realmente apoiam e peça a alguns deles para explicar o porquê.

• Para a alternativa “defensiva” a discussão às vezes pode ser muito aquecida e as pessoas 
simplesmente começarão a conversar umas com as outras - você deve intervir e pôr alguma 
ordem, caso contrário, ela se torna mais uma luta do ego do que uma discussão de aprendizagem.
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Classificação

Neste método, incluímos qualquer tarefa na qual os participantes tenham que colocar 
uma lista de itens em ordem numa escala específica. Por exemplo:

• Classificar os atores globais em ordem de responsabilidade (em relação a problemas 
globais) ou em ordem de poder (do mais poderoso ao menos). 

• Classificar uma série de frases que exemplificam comportamentos de estilo de vida 
sustentável (veja o bingo sobre esse tema ou a avaliação individual como cidadão global) 
da ação mais importante a menos importante

• Classificar questões globais por ordem de prioridade ou importância.
• Classificar várias soluções propostas sobre um determinado problema (ou 

anteriormente brainstormed pelo grupo ou dado a eles) de acordo com o impacto delas.

Eles podem trabalhar primeiro individualmente e, mais tarde, num grupo menor para 
concordar num ranking comum que será apresentado ao grupo, seguido de uma discussão 
aprofundada a explorar os motivos do ranking. Este método é bastante pensativo, pois 
convida os participantes a fazer um exercício mental que não fazem com frequência. O 
desafio mais profundo vem mais do facto de empurrar os participantes para classificar 
aspetos que não devem ser classificados, no sentido de que, dependendo do contexto e do 
ângulo que procura, todos os aspetos são igualmente importantes - ponto que você não 
deveria revelar, eles podem chegar a esta conclusão nas discussões subsequentes. Aspetos 
muito interessantes emergem desse exercício, o que também ajuda os participantes a ver 
quais são as próprias prioridades deles e por quê. 

Dicas para trabalhar com este método

• A lista de itens que eles precisam classificar não deve ser maior do que 10, pois pode ficar 
cansativo e menos emocionante para os pequenos grupos negociarem e alcançar o consenso.

• Quando você escolhe ou constrói os itens que deseja apresentar ao grupo, tente fazê-los tanto 
quanto possível igual em potencial ou em valor, mas também diferente um do outro.

• Individualmente, a tarefa pode ser feita de forma bastante rápida, dependendo da complexidade 
dos itens apresentados, mas a estimativa é entre 5 a 10 minutos. Mais tempo deve ser dado à tarefa 
do grupo, 20 a 30 minutos. 

• Seja bastante firme durante a sua tarefa, eles tentarão negociar para colocar mais itens ou mesmo 
todos no mesmo nível (o que pode permitir, mas precisa decidir isso desde o início). Porque é 
desafiador fazer esse ranking às vezes, os participantes tendem evitar o desafio a colocarem todos 
os itens no mesmo nível ou algo assim. Isso não será proveitoso para eles nem para a sessão; 
portanto, deve reduzir o nível de negociações e motivá-los a completar a tarefa como explicado 
inicialmente.

• O debriefing deve se concentrar nas razões do ranking específico que eles fizeram, as prioridades 
deles, por que eles são o que são, o que eles .
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5Porquês

Este método é muito útil para explorar um determinado problema cada vez mais 
fundo, todo o caminho até às raízes das raízes dele. Isso pode ajudar os participantes 
a entender melhor como alguns problemas estão conectados ou inter-relacionados e 

também refletir mais sobre as causas subjacentes de diferentes problemas.
O processo é assim. Os participantes (individualmente ou em grupos menores) recebem 

uma declaração apresentando um problema/uma questão/um estado de facto/etc. 

Por exemplo: 

• A agenda global tem feito progressos lentos.
• As pessoas não fazem o suficiente para salvar este planeta
• * alternativa: não faço o suficiente para salvar este planeta
• Empresas multinacionais estão a destruir o planeta
• Não há cidadãos globais suficientes
• As pessoas precisam ser consumidores responsáveis/cidadãos globais

Essas declarações não precisam necessariamente ser factos, verdades absolutas, elas podem 
ser só opiniões/pontos de vista e a ideia é que os participantes concordem com a opinião 
– por isso você pode verificar duas vezes com eles no início, depois de dar-lhes a frase. As 
frases podem ser negativas ou positivas, pessoais ou impessoais, como você pode ver nos 
exemplos fornecidos, você deve escolher aquelas que o ajudam a revelar as dimensões de 
que você quer falar.

Depois de receber a frase inicial, eles devem responder à pergunta
POR QUÊ?_______________________(eles escrevem a resposta). 
Depois de escreverem a resposta deles, devem perguntar novamente POR QUÊ, mas desta 
vez sobre a resposta dada, não a primeira frase.

POR QUÊ?_______________________(eles escrevem a resposta). 
Eles perguntam novamente POR QUÊ, mas desta vez em relação à última resposta dada.

POR QUÊ?_______________________(eles escrevem a resposta). 
Eles perguntam novamente POR QUÊ, mas desta vez em relação à última resposta dada

POR QUÊ?_______________________(eles escrevem a resposta). 
Eles perguntam novamente POR QUÊ, mas desta vez em relação à última resposta dada

POR QUÊ?_______________________(eles escrevem a resposta). 
Eles perguntam novamente POR QUÊ, mas desta vez em relação à última resposta dada
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• Deve ser feito pelo menos 5 vezes ... mas pode continuar ainda mais se os participantes 
puderem cavar mais fundo. Peça aos participantes que façam isso primeiro sozinhos 
e depois num grupo pequeno. Eles podem começar com outra resposta de cada vez e, 
então, o fluxo de ideias talvez os leve a uma direção diferente. 

Exemplo: eu não faço o suficiente para este planeta 
POR QUÊ? Porque há muito a ser feito e eu não sei o que fazer primeiro!

POR QUÊ? Porque eu sinto que não tenho energia suficiente para levar todo o trabalho!
POR QUÊ? Porque já estou a fazer muito (talvez não para o planeta)!
POR QUÊ? Porque tenho obrigações diferentes (trabalho e pessoal)!

POR QUÊ? Porque aceitei mais do que deveria.
POR QUÊ? Porque eu não sei quais são as minhas prioridades reais. (ou porque eu 

realmente não sigo as minhas prioridades.)

Dicas para trabalhar com este método

• Para qualquer frase que propor ao grupo, você deve fazer os 5porquês por si mesmo (algumas 
vezes) para testar como ele funciona e quais os resultados potenciais que ele pode trazer.

• Pode acontecer que, para PORQUÊs posteriores, os participantes deem as mesmas respostas 
ou semelhantes às que foram dadas ao primeiro ou ao segundo porquê. Incentive-os a encontrar 
outras respostas, mas, se não puderem, é bom se repetirem, porque é a resposta a outra pergunta 
e pode dar uma visão em que refletir - que diferentes perguntas têm respostas semelhantes e o 
que isso nos diz.

• Você também pode perguntar ao grupo se eles têm alguma proposta para uma frase inicial - 
da mesma área de temas que você tem discutido até agora.

• O tempo do exercício será diferente dependendo do número de frases iniciais ou grupos, mas 
geralmente leva cerca de 10 minutos para um conjunto de POR QUÊs. Então você pode planejar 
isso na sua sessão e também o esclarecimento de acompanhamento.
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Missões – Caça ao Tesouro

“Missões” representa um tipo de método que pode ser usado em quase qualquer 
contexto ou tema. Basicamente, consiste num conjunto de tarefas atribuídas 
aos participantes, (de preferência divididos em grupos menores) através das 

quais eles têm que explorar os arredores (de preferência ao ar livre) e fazer coisas diferentes: 
encontrar, identificar, construir, discutir, descobrir, etc.
“Caça ao Tesouro” pode ter as mesmas tarefas incluídas mais ou menos, mas a diferença é 
que os grupos são guiados por pistas diferentes de local para local, onde encontram as tarefas. 
O conceito de caça ao tesouro leva à ideia de uma competição, com mais grupos a começar 
ao mesmo tempo e o primeiro a terminar a ganhar algum tipo de prêmio; o nome vem disso, 
a procura de um tesouro que você encontra no final, que apenas os primeiros obtêm. Não 
usamos isso dessa forma para fins educacionais, não há competição nem recompensa dada, 
apenas um período de tempo dentro do qual os grupos devem passar por todas as tarefas.

Devido à natureza delas, esses métodos são adequados para serem organizados em locais 
onde a área próxima oferece muito para trabalhar: elementos da natureza, ambientes 
diversos, uma comunidade para explorar, etc. Eles também são úteis quando você trabalha 
com um grupo para um período mais longo (um seminário de fim de semana ou um curso 
residencial) ou com um grupo de outras cidades/países. 

 Uma das distinções entre os dois métodos, que influenciará a sua decisão de 
qual escolher, considera o acesso à informação durante a atividade. Nas Missões, eles veem 

todas as tarefas ao mesmo tempo, eles decidem como abordá-las e em que ordem. As 
missões são mais adequadas para tarefas mais dinâmicas (que requerem movimentação, 

interação com o ambiente ao ar livre - lugares e pessoas, e menos entre si como um grupo), 
que são todas fornecidas de uma vez e o grupo é autônomo com a tarefa em questão. Se 
você der apenas tarefas de discussão, será uma falha, pois não há entusiamo, nenhuma 

movimentação necessária - pode facilmente ser apenas uma discussão em grupo.
 

Por outro lado, na Caça ao Tesouro eles não sabem o que vem a seguir, então têm 
informações e tarefas dadas apenas para um determinado local - de modo que a 
informação seja dada progressivamente. Isso significa que, se eles tiverem acesso à 
informação que vem em seguida, isso pode influenciar a forma como eles executam a 
tarefa anterior. As caças ao tesouro são adequadas para tarefas dinâmicas (como missões), 
mas também para discussão predominante (entre os membros do grupo), pois o elemento 
dinâmico é dado pela mudança de locais e pistas de decodificação. 
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Exemplo de Missão
(diferentes questões globais) 

* disponível para ser baixado em versão editável
 a partir deste link: https://goo.gl/hmXjo8  

Tarefa na cidade 

Você está prestes a envolver-se numa aventura emocionante em ...! Isso dar-lhe-á a chance 
de experimentar e conhecer esta cidade de uma maneira única – a interagir com habitantes 
da mesma, a sentir o espírito da cidade, a conhecer aspetos da vida desse lugar que não 
saberia de outra forma!

Você tem 45 minutos para completar TODAS as tarefas mencionadas abaixo 
(ou o maior número possível). Há várias regras a seguir:

• Tome notas de todos os dados que reunir, porque mais tarde será convidado a partilhá-
los com as pessoas das outras equipas.

• Todas as respostas relacionadas às tarefas precisam de ser coletadas das pessoas que 
encontrar nas ruas desta cidade (mesmo que as pessoas do seu grupo conheçam as 
respostas).

• Todas as tarefas precisam ser feitas em equipa! 

Desejamos-lhe uma experiência agradável!

Estas são as tarefas:
1. Identifique o lugar na cidade que acha que tem o maior trânsito de pessoas - e observe como 
é projetado do ponto de vista da sustentabilidade (caixas de reciclagem ou não, lixo nas ruas, opções 
de ciclismo, trânsito geral de carros, outras observações)
2. Experimente um produto fabricado localmente só com ingredientes locais.
3. Converse com patrões de lojas, vendedores de rua e transeuntes sobre como eles pensam que 
estão conectados com pessoas de outros países/continentes!
4. Descubra 2-3 superstições que as pessoas têm sobre ou em conexão com o fim do mundo.
5. Observe a cidade e se há exemplos de economias verdes presentes: painéis solares, outras 
formas de energia renovável, lojas sustentáveis, empresas, etc. Tire fotos do que você encontra para nos 
mostrar os seus exemplos.
6. Entre em 5 lojas diferentes (menores ou maiores) e verifique a variedade de produtos 
oferecidos e qual é a percentagem de produtos importados. Verifique os preços de produtos similares 
(um local e um importado) e veja qual é a diferença.
7. Descubra de pelo menos 6 pessoas que conhece na rua o que um estilo de vida sustentável 
significa para eles, se eles pensam que têm um e por quê.
8. Escolha um símbolo que represente como você, como grupo, experimentou esse processo da 
tarefa.

ATENÇÃO!!!
Sinta-se livre para expandir algumas das discussões que você abrirá e irá tão profundo quanto você 

quiser, MAS fique consciente do tempo de seu retorno - é muito importante ter vocês todos ao mesmo 
tempo por tantos motivos (contamos com a sua cooperação)!!!



122 

Exemplo de caça ao tesouro 
(questões globais, atores, ações)

*disponível para ser baixado em versão 
editável a partir deste link: https://goo.gl/hmXjo8 

*NOTA1: esta caça ao tesouro foi feita com vários grupos durante formações de uma semana 
sobre educação global. Essa atividade geralmente ocorreu depois de o grupo explorar temas como 
interdependências globais, estilo de vida sustentável, mudanças climáticas, consumo responsável.

*NOTA2: o grupo encontrou um conjunto de envelopes (2 ou 3) em cada local e tiveram que executar as 
tarefas descritas dentro delas uma por uma, sem abrir todos os envelopes ao mesmo tempo.

Tarefa 1 – 
Questões Globais  

(3 envelopes)

Introdução 
(envelope 1):

Você lembra-se do exercício de corda que fizemos no segundo dia?
 Lembra-se de quantas questões surgiram das interconexões? 
Quão complexa pareceu a situação? Quão difícil e complicada de consertar? 
Também que nem incluiu todos os problemas que estão interligados?

Nos dias a seguir, focámos em algumas das questões que tocámos neste exercício. 
Examinámos o nosso estilo de vida e as consequências que poderia ter no

 nosso planeta. Explorámos o que podemos fazer para reduzir o nosso impacto, 
“usar apenas um planeta”, qualitativamente. Explorámos mais profundamente 

o nosso papel como consumidores neste sistema global, 
o que está por trás do rótulo e quais as condições de trabalho 

das pessoas que fazem os nossos produtos. E estes foram 
apenas algumas das questões globais em que focámos ...

A sua tarefa:
- No seu grupo, precisa de fazer um brainstorming sobre quais questões podem ser consideradas 
globais com base nas discussões que temos tido estes dias e a sua experiência/conhecimento anterior 
no campo. Escreva-os num dos seus papéis.
- Depois de fazer isso, abra o próximo envelope.

Tarefa1- Envelope 2 

A partir de trabalhos anteriores neste campo, identificámos a seguinte lista de questões que podem 
ser consideradas questões globais (veja a próxima página)
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O quê? 
Questões Globais

Interdependências Globais Desenvolvimento 
Sustentável

Aquecimento Global/
Mudança Climática

Ambiente
(geral)

Estilo de Vida Consumerismo

Comércio Direitos Humanos/Direitos 
das Crianças

Direitos dos Animais

Refugiados Saúde Global Desigualdades Globais
Igualdade de Gênero Comida Paz e Segurança
Migração Relativismo Cultural Educação
Pobreza Fundamentalismo Religioso Dívida Internacional 
Infraestrutura Energia Corrupção
Aumento da População Desemprego Discriminação/

Persecução
Políticas Internacionais Sistemas Governantes Neocolonialismo
Tecnologia Recursos Desperdício

A sua tarefa:

- Leia atentamente e certifique-se de compreendê-las. Se tiver alguma dúvida sobre algo na lista, 
marque-o para ser discutido no grupo grande;
- Verifique a sua lista de brainstorm e esta lista proposta. Algum item corresponde ou não?
- O que torna um problema ou questão uma questão global?
- Adicionará qualquer problema a esta lista?

Depois de responder a todas estas perguntas, você pode abrir o envelope número 3 

Tarefa 1- Envelope 3 

Leve a lista de questões globais consigo e agora vá para este local:
escreva a pista para a próxima localização__________ 

 
_
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Tarefa 2 - 
Atores Globais 

(3 envelopes)

Introdução 
(envelope 1):

Veja com atenção as questões globais listadas anteriormente. Há bastantes deles, não há? Como 
mencionámos anteriormente, a situação é complexa, portanto, queremos convidá-lo a pensar sobre 
os principais atores que poderiam fazer algo para melhorar/influenciar/mudar algo no contexto 
global em relação às questões mencionadas. 

A sua tarefa:
- Liste todos os atores que têm uma responsabilidade e o poder de mudar algo! 
- Depois de listá-los, abra o segundo envelope.

Tarefa  2-Envelope 2

A partir de trabalhos anteriores neste campo, identificamos a seguinte lista de potenciais atores 
globais. (Veja a próxima página)

A sua tarefa:

-Leia atentamente e certifique-se de compreendê-las. Se tiver dúvidas sobre algo na lista, marque-a 
para ser discutida no grupo grande.
-Verifique a sua lista de brainstorming e esta lista proposta. Algum item corresponde ou não?
-Há algum ator desta lista que você considera não realmente desempenhar um papel neste contexto?
-Você adicionará algum novo ator à lista? 

Depois de responder a todas as perguntas, você pode abrir o envelope número 3.

 Tarefa 2-Envelope 3

- Ao identificar os atores globais, também teve em mente que ações possíveis poderiam fazer?
- O próximo local examinará este aspeto.

Leve a lista de atores globais consigo e agora vá para este local:
____Escreva a pista para o próximo local______
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Quem? 
Atores Globais

Pessoas/Indivíduos Sociedade Civil 
Organizações - ODSs
(estruturas não lucrativas)

Redes/Aliances 
Internacionais 
(de organizações da 
sociedade civil)

Setor Privado
(local, nacional, 
internacional)

Grupos Privados Informais Instituições Religiosas

Autoridades 
Governamentais

Agências Governamentais 
Internacionais

Média/Média Social

Escolas/
Universidades

VIPs 
(atores, cantores, etc.)

Organizações Terroristas

Grupos Multi Atores 
(ODSs+ Privados+
Governos)

Grupos de Lobby 
Instituições Financeiras 
Internacionais

Sindicatos Organizações Ilegais Instituições Tradicionais
Cientistas Pesquisadores Partidas/Grupos  Políticos
Grupos Profissionais
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Tarefa 3 - 
Ações Globais  

(2 envelopes)

Introdução 
(envelope 1):

Veja lista de questões globais e atores globais. Que ações podem fazer esses atores em 
relação a essas questões?
Liste pelo menos uma ação que cada ator poderia fazer para trazer uma mudança positiva 
neste sistema global complexo

- Depois de listá-las, abra o segundo envelope.

Tarefa 3 – Envelope 2

Aqui está uma lista de possíveis ações que poderiam ser tomadas pelos atores listados (veja abaixo).

A sua tarefa

- Leia atentamente e certifique-se de compreendê-las. Se tiver dúvidas sobre algo na lista, marque-o 
para ser discutido no grupo grande.
- Verifique a sua lista inicial com brainstorming e essa lista proposta. Algum item corresponde ou não?
- Qual ator poderia fazer quais ações específicas? Em relação a qual questão global?

Uma vez que respondeu a todas essas perguntas, pode ir à sala de formação!

Cidadania Global - 
“Pense Globalmente, Aja 
Localmente”

Educação Global Informação/
Promoção

Voluntariado Campanhas Participação Política
Movimentos de protesto/sociais Lobby e Advocacia Pacificação
Trabalho de 
desenvolvimento

Legislação Pesquisa/
Documentação/
Relatórios

Invenção/
Desenvolvimento de 
Tecnologia Inovativa 

Construção de Capacidades Apoio

Acordos Internacionais Meditação/
Ação Espiritual

Ações Multi Atores

Boicotar/ Desinvestir 



127  

Dicas para trabalhar com este método

Missões:

• As tarefas dadas devem ser interessantes, diversas, algumas desafiadoras, algumas simples, 
algumas (mas não muitas) apenas por diversão e devem abranger todas as questões que você 
deseja abordar ou explorar.

• Seja realista com os limites de tempo propostos em relação ao número de tarefas. Geralmente, 
damos cerca de 1h para 10 tarefas diferentes - e outras 1,5 horas para partilhar os resultados e 
debriefing.

• Planeje muito concretamente como fará a partilha dos resultados do grupo. Muitas vezes, as 
pessoas ficam sobrexcitadas e explicam com muito detalhe o que descobriram ou o que aconteceu 
com eles durante a atividade, até ao em que o resto do grupo fica aborrecido e perde interesse 
no processo geral. Esta atividade geralmente é muito emocionante enquanto os grupos estão a 
fazê-la, mas o nível de energia é muito baixo durante a partilha e o processamento dos resultados. 
Também pode ser devido ao facto de as pessoas se cansarem ao caminhar e falar durante as tarefas. 
Se der, pode definir esta missão como a última sessão do dia e, ao retornar, apenas refletir sobre a 
experiência emocional deles durante esse período e, agora no final, pedir-lhes para classificarem 
as informações que colecionaram e apresenta-los na manhã a seguir com uma mente fresca e 
energia renovada. 

• Você deve limitar a partilha dos aspetos divertidos ou não estritamente relevantes dado que 
os participantes se deixam levar e falam mais sobre isso. Uma sugestão será que, após o retorno, 
eles organizem grupos mistos de representantes de cada grupo de tarefas e partilhem as aventuras 
e a parte divertida dentro de um período limitado de tempo para deixá-lo acontecer. Depois, 
mais tarde, no grupo grande, passe as tarefas relacionadas ao tema, uma por uma e discuta as 
descobertas deles.

• Um aspeto problemático considera fotos e tirar fotos durante as tarefas. É uma das tarefas 
que você pode usar para rastrear o caminho do grupo, que pode fornecer, em alguns casos, 
informações relevantes e também é agradável para o grupo executar. MAS é sempre o caso que 
as pessoas tomam talvez demais fotos; demora demais para classificá-los e é difícil organizar a 
projeção. Você pode incluir nas instruções uma menção clara sobre o número máximo de fotos a 
serem tomadas e também projetar apenas os relevantes, não todas.
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Caça ao Tesouro:

• Você deve explicar desde o início que aquilo que vão fazer é uma corrida contra o tempo 
e não um contra o outro - há apenas um limite de tempo e se eles acabarem mais rápido eles 
terão que esperar pelos outros também. Eles não precisam apressar-se desnecessariamente, mas 
também não ir com muita calma - estar concentrados nas tarefas deles e se sentirem que passaram 
muito tempo num local para acelerar. Você pode considerar dizer-lhes quantos locais têm para 
encontrar para que eles possam ter isso em mente enquanto gerenciam o tempo.

• Também pode dar-lhes antecipadamente uma indicação sobre o tipo de tarefa que eles devem 
completar - se forem tarefas de discussão ou tarefas de ação.

• As pistas que você atribui a cada local não devem ser nem muito fáceis nem muito difíceis de 
decodificar. Você pode verificá-los com outra pessoa que não faz parte do grupo/equipa para ver 
se podem quebrá-las. Se você tiver pouco tempo, então você pode criar alguns fáceis para que o 
processo seja mais rápido. Pode acontecer que aquilo você considera fácil ou médio fácil pode 
não ser assim. Você sempre deve dizer ao grupo se eles não conseguirem encontrar um local num 
período razoável de tempo para voltar para si e descobrir onde está - o alvo da atividade é que 
eles passem o tempo suficiente a fazer a tarefa não a pesquisar pela tarefa, não importa o quão 
excitante e provocante de ponto de vista cerebral possa ser para alguns deles.

• Você também deve monitorar os grupos para ver se eles conseguem encontrar os locais deles, 
ocasionalmente, alguns teimam para encontrá-los por conta própria, mesmo que passe muito 
tempo, e então você deve intervir.

• No caso, e acontece muitas vezes, de não ter muitos locais disponíveis ou tempo suficiente para 
desenvolver pistas para mais locais, pode acontecer que os grupos tenham que passar pelos 
mesmos locais. Você precisa evitar que os grupos se encontrem no mesmo local ao mesmo tempo 
(eles podem começar a se perturbar, perder tempo, partilhar coisas que devem ser partilhadas no 
grupo grande, etc.), então você precisa planejar cuidadosamente as pistas dadas para cada 
grupo. Veja abaixo um gráfico que usamos para o exemplo anterior. 

Cada local está associado a uma pista e os envelopes são colocados em cada local com o 
número do Grupo e o número da Tarefa. Portanto, precisa dizer claramente aos participantes 
que procurem apenas próprio número de grupo (ou nome se deseja usar nomes) e a tarefa 
que eles têm que fazer - eles não podem saltar tarefas - depois da Tarefa 1- eles precisam 
chegar à Tarefa 2 e assim por diante.

                    Local
 Grupo

Local X Local Y Local Z

Gr 1 Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3
Gr 2 Tarefa 3 Tarefa 1 Tarefa 2
Gr 3 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 1
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Pesquisa

A pesquisa como um método de educação global não significa, como alguns de vocês podem 
pensar, o trabalho de pesquisa que você precisa fazer como facilitador neste campo. Cobrimos 
essa parte na preparação de um facilitador nos primeiros capítulos. O que queremos dizer é, 

de facto, a pesquisa que os participantes devem fazer durante ou antes da sessão.

Muitas vezes acredita-se que nós, como facilitadores, devemos ter todas as respostas,
todas as ferramentas e recursos para dar aos nossos participantes, 

para facilitar a navegação neste mundo como cidadãos globais. 
Isso é parcialmente verdadeiro, mas também, como facilitadores, 
precisamos capacitar os nossos participantes para se tornarem os

 provedores das informações de que precisam. Encontrar informações sobre
 questões complexas de alguma maneira torna-se uma coisa muito 

difícil e cansativa de fazer. Preferimos apenas receber o que precisamos
 saber numa versão concisa, fácil de entender e usar – tornamo-nos preguiçosos!

Precisamos superar este paradigma e também motivar os nossos participantes a superá-lo 
também, estar informado sempre é uma das competências que um cidadão global deve 
ter. No nosso trabalho em projetos de longo prazo com o mesmo grupo de participantes, 
percebemos quão ansiosos estavam no início para obter mais informações e com que facilidade 
perderam essa vontade, sem sequer tentar. A principal razão declarada era que eles não tinham 
tempo suficiente, o que também é um reflexo de uma crença geral de que é preciso muito 
tempo para encontrar a informação que está a procurar. Portanto, começámos a pedir aos 
nossos participantes que façam esse trabalho de pesquisa durante as nossas sessões, usando-o 
como material para as discussões, para mostrar-lhes de como não é tão difícil e demorado. 

Exemplos de como você pode usar tarefas de pesquisa como parte das suas sessões:

• Faça grupos pequenos, 3 pessoas no máximo em um grupo e peça-lhes para escolher uma 
empresa (multinacional) que todos conheçam/até usam os produtos dela regularmente e 
fazer uma pesquisa on-line, quão responsável e ético é (além do que como a própria empresa 
declara). Você pode sugerir palavras-chave para tornar a pesquisa ainda mais fácil, como 
responsabilidade, relatório de comportamento ético, ação judicial, boicote, investigação, etc. 
Se a empresa já for considerada não responsável, os detalhes podem aparecer sobre isso 
ao digitar o nome da empresa juntamente com o negativo palavras-chave (como boicote, 
protesto, ação judicial, etc.). No entanto, eles podem pesquisar como eles acham que é mais 
adequado. Eles devem fazer uma breve introdução depois das suas descobertas. Pode dar 
entre 45 minutos e 1 hora. Será suficiente. Claro, todos os grupos pequenos precisam ter um 
dispositivo conectado à internet e uma conexão confiável com a internet.

• O tema da pesquisa também pode ser sobre boicote exitoso, boicotar sites, SDG (objetivos 
de desenvolvimento sustentável), aquecimento global, efeitos de mudanças climáticas, como 
fazer os seus próprios produtos, exemplos de viver com zero resíduos, plataformas para 
encontrar algumas dicas e truques específicos, etc.
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• Se você vir o grupo no dia ou semana seguinte, pode dar uma tarefa individual de tal 
pesquisa e usar os resultados na sessão a seguir.

• Também pode dar uma tarefa de pesquisa de opinião. Se você está numa comunidade 
(pode ser uma aldeia, um bairro, até mesmo escola, universidade, fábrica, empresa, etc.) 
e quer verificar o conhecimento ou as opiniões das pessoas em algumas questões como: 
aquecimento global, consumo responsável, reciclagem, agenda global, políticas globais, 
economia verde, imigração, terrorismo, etc., pode decidir sobre as perguntas com todo 
o grupo e, em pares, eles espalham-se e conversam com pessoas na área (a tentar falar 
como diversos indivíduos possíveis). Isso é útil especialmente se você for fazer uma 
ação na comunidade e essa informação ajudará a moldar a ação. Ao mesmo tempo, 
também pode dar-lhe uma perspetiva interessante para falar e fazer conexões com o 
que as pessoas conhecem ou pensam em geral no seu país ou em todo o mundo. Você 
pode apresentar resultados de pesquisa feitos por instituições maiores sobre as mesmas 
questões e ver se eles correspondem ou não.

• Pode pedir aos participantes para pesquisarem dentro do grupo e fazer algumas 
estatísticas das opiniões, perceções, experiências, etc. do grupo. Cada participante 
tem que pensar numa pergunta (uma única) que deseja endereçar ao grupo (sobre um 
determinado tema com que está a trabalhar ou um geral), pode ser uma pergunta aberta 
ou fechada, muito concreta ou abstrata, etc. Eles precisam coletar as respostas para 
esta pergunta de cada pessoa na sala, a perguntar pessoalmente e depois, apresentarão 
os resultados estatísticos das pesquisas deles visualmente. Eles podem fazer tabelas, 
gráficos e desenhos, o que eles quiserem usar, mas devem apresentar os resultados 
visualmente e de forma autoexplicativa, pois nem todos explicarão as descobertas deles. 
Todas as estatísticas serão postadas num muro comum e os resultados serão usados 
para discutir com o grupo. 

Dicas para trabalhar com este método

• É útil dar esta tarefa especialmente sobre os temas em que você sente que os participantes 
são rápidos para se considerarem especialistas, embora não tenham nenhuma informação 
específica, apenas crenças gerais. Além disso, quando eles generalizam amplamente ou são muito 
negativos (o que os impedirá de verificar se o que eles acham é verdade), por exemplo: todas as 
empresas são assim ou assim, o boicote não funciona, você não pode viver sem plástico, etc.

• Em alguns casos, você pode pedir que eles encontrem pelo menos um número X de questões 
(dependendo do que eles estiverem a procurar), mas se eles conseguirem isso em menos do que o 
tempo dado encorajá-los a procurar e encontrar ainda mais - e não se esqueça para apontar para 
isso no debriefing. 

• Acontece que alguns grupos se tornam defensivos assim que começam a trabalhar na tarefa: 
eles reclamam que é difícil, requer muito tempo, a conexão à internet é muito lenta, etc. Você 
precisa encorajá-los a fazer o melhor e para tomar notas do que conseguiram extrair. 

• Certifique-se de que o seu debriefing os ajuda a reconhecer quanto descobriram num curto 
espaço de tempo e com pouco esforço e tentar motivá-los a continuar a fazer isso com mais 
frequência a partir de agora.
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Questionários
 

Incluímos nesta categoria uma variedade de ferramentas que podem ser usadas com a 
ajuda da tecnologia e uma conexão à internet, mas não só.
A característica principal é que um questionário contém algum tipo de medição de 

conhecimento, competência, experiência, etc. Ele deve concentrar-se em medir informações 
objetivas e não tanto subjetivas, a fim de evitar mal-entendidos ou mesmo conflitos. No 
entanto, no contexto certo e com a introdução correta, um questionário pode ser adaptado 
a questões mais subjetivas. 

Exemplos de como pode usar esse método (incluindo ferramentas diferentes):

• Os participantes, em grupos menores, precisam escolher ou dar uma resposta a uma 
série de perguntas que você irá fornecer. Se tiver opções de respostas que eles têm que 
escolher, deve definitivamente fornecer as perguntas sob forma visual. Este questionário 
pode ser usado como um exercício introdutório antes de fornecer mais informações 
sobre um conteúdo específico ou como ferramenta para dar mais informações, pois, 
para cada pergunta, você pode dar explicações sobre por que uma resposta é correta e 
não outra.

• Se tiver acesso à internet e dispositivos móveis suficientes (smartphones, tablets, 
laptops), você pode usar o mesmo mecanismo - grupos, perguntas, respostas, mas com 
a ajuda de uma ferramenta online gratuita: KAHOOT (veja o site: https://kahoot.com/). 
Ao usá-la, você terá todo o processo de teste projetado num ecrã, onde você pode ver os 
resultados de cada equipa no caminho. Pode configurar um limite de tempo para cada 
pergunta e também pode adicionar imagens, vídeos como parte das perguntas. 

• Também pode configurar o contexto no formato de um concurso Popular de TV de 
Conhecimento popular do seu país, como “Quem quer ser um milionário” e frase as 
perguntas e as respostas com a configuração deles.

Dicas para trabalhar com este método

• As pessoas tendem a tornar-se muito competitivas nesse tipo de métodos e os mais competitivos 
do grupo serão realmente ativados. É a sua escolha se quiser dar qualquer presente simbólico ao 
vencedor, mas, da nossa experiência, não precisa adicionar esse incentivo para que as pessoas se 
envolvam - toda a configuração já é muito atraente. Terá pessoas que pedem uma recompensa e 
pode preparar algumas respostas sábias no caso de isso acontecer. 

• Se tiver diferentes níveis de competência/experiência em relação ao seu tema de questionário 
no grupo, você deve certificar-se de equilibrar os grupos de tal forma que cada um tenha uma 
experiência similar incorporada, a menos que, propositadamente, você deseja ter um grupo 
apenas com as pessoas que possuem experiência e os outros separadamente.
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• Preste muita atenção à forma como você formula as perguntas e as respostas que considera 
como corretas. As perguntas devem ser claras, neutras e não enganosas. As respostas devem ser 
apoiadas pelos dados mais recentes de fontes confiáveis (que você deve incluir no seu questionário 
depois de passar a pergunta específica/ou no final do questionário) para evitar problemas entre si 
e os participantes. Eles ainda podem estar em desacordo com algumas das respostas (se diferente 
da deles), mas precisa ser apoiado pelas fontes que usou. Você definitivamente não deve marcar 
como correto o que pensa ser ou gostaria de ser as respostas corretas.

• Evite perguntas que medem ou valorem as próprias opiniões deles (exemplo: o que você acredita 
em relação a ...); se você os usar, marque todas as respostas como sendo corretas ou nenhuma e/
ou use isso apenas para discussão.

• Permita tempo suficiente para responder a cada pergunta - para que esse método realmente 
seja uma atividade de aprendizagem e não uma corrida de adivinhação, você precisa desacelerar 
o processo.

• Utilizámos nos nossos questionários ou apresentações de diferentes temas o material de uma 
organização cujo objetivo principal é aumentar o nível de conhecimento das pessoas sobre factos 
globais e criar uma visão de mundo baseada em facto: GAPMINDER (http://www.gapminder.
org). No site deles, você também encontrará alguns inquéritos e questionários prontos, bem 
como os resultados obtidos ao aplicá-los em diferentes partes do mundo. Eles listam todos os 
dados e fontes de informação deles, têm diferentes vídeos a explicar vários aspetos com mais 
detalhes e também uma variedade mais ampla de materiais educacionais que você pode usar (não 
apenas para questionários).
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Citações

Incluímos nesta categoria tudo que é dito por uma pessoa (pública, famosa, mas não 
só) num meio público como: livros, artigos, relatórios, filmes, vídeos, discursos, 
apresentações, etc.

É um método muito flexível e fácil de usar e apresentamos algumas das maneiras como 
você o pode aplicar:

• Liste uma série de citações em relação a um determinado tema, questão e peça aos 
participantes que escolham o que é o mais próximo do que pensam, aquele ao que 
mais se opõem, o mais intrigante, etc. Posteriormente, eles podem partilhar em grupos 
menores e, em seguida, ter uma discussão para acompanhar no grupo grande com base 
nos motivos e ideias deles.

• Selecione uma série de citações dos discursos dos políticos (seja do país dos 
participantes ou de poderosos líderes políticos do mundo) em conexão com uma 
questão específica sobre a qual deseja falar (como: refugiados, aquecimento global, 
sustentabilidade, energia, etc.) e use-as como um estímulo inicial para uma discussão 
sobre o que os políticos queriam dizer, ao que realmente levou, o impacto ou o efeito 
que teve e uma discussão mais ampla sobre o papel dos políticos em questões globais.

• Lista de séries de citações de ativistas de todo o mundo, pessoas que lutaram contra 
o sistema e ganharam, pessoas influentes, etc. Peça aos participantes que escolham 
o mais inspirador, depois, em grupos, eles precisam procurar mais sobre o perfil e 
o histórico dessa pessoa particular e apresentar as descobertas deles a todo o grupo. 
Alternativamente, eles não precisam escolher um, você pode distribuir aleatoriamente 
citações entre os grupos.

• Encontre citações provocativas em torno de temas controversos, tabu ou sensíveis 
(como: aquecimento global, migração, terrorismo, orientação sexual, sexismo, papéis 
de gênero, religiões, vacinas, manipulação de média, etc.). Pode usá-los como ponto 
de partida para discussões sensíveis em grupos menores e depois acompanhamento no 
grupo maior. Também pode pedir ao grupo que tome uma posição, se eles concordarem 
ou não com o que foi citado, e em grupos menores para listar argumentos para/contra. 
“O que é que vai dizer a alguém que disse isso ....?” Também pode ser uma tarefa em 
grupos menores e depois pedir-lhes que o façam como um esboço de teatro.

Dicas para trabalhar com este método

Pode encontrar muitas citações on-line, especialmente de escritores famosos, filósofos, políticos, 
etc. Muitos deles já estão inseridos em categorias diferentes, mas, em qualquer caso, será muito fácil 
encontrar citações para qualquer tema apenas a adicionar a palavra chave “citações” para o problema 
que está a procurar. Se procura por citações de pessoas específicas, especialmente pessoas que são 
muito ativas atualmente (de forma negativa ou positiva), pode usar o nome das mesmas e “cotações” e 
você terá muitas opções para escolher. Pode seguir os discursos e apresentações deles e extrair os seus 
próprios exemplos também.
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Música

A música não é apenas uma boa ferramenta para criar uma atmosfera específica e um 
plano de fundo em certas atividades, mas também um método que pode ser usado 
num contexto de aprendizagem. As pessoas aprendem de maneiras diferentes e é por 

isso que nós, como facilitadores, devemos garantir que usamos uma variedade de métodos 
que estimulam os nossos participantes a usar diferentes estilos de aprendizagem. A música 
como ferramenta irá responder ao perfil e necessidades dos seus participantes mais do que 
para outros, mas garante um processo muito interessante em todo o grupo, trará diferentes 
perspetivas, ideias e reflexões sobre o seu tema. É mais adequado para questões mais gerais, 
que são mais abstratas e talvez mais teóricas. No entanto, sinta-se livre para experimentar 
diferentes temas, mas se você não tiver trabalhado com este método antes e não se considerar 
uma “pessoa musical”, é mais seguro começar com ideias que já foram testadas.
 

Exemplos de como você pode usar a música como um método de educação global

• Divida o grupo em menores; dê como tarefa a cada grupo para listar músicas ou 
cantores/bandas que para elas pessoalmente estão associadas à questão específica 
com a qual deseja trabalhar: opressão ou luta contra a opressão, refugiados, sexismo, 
antiguerra, relações de poder, neocolonialismo, capitalismo direitos humanos em geral, 
solidariedade, etc. Essas associações podem ser feitas em conexão com a letra, eventos 
onde as músicas foram realizadas, bandas sonoras de filmes diferentes, história ou perfil 
do cantor, sensação de melodia em geral, etc. Cada grupo deve ter pelo menos um 
dispositivo (conectado à internet) para pesquisar e também exemplificar um ao outro. 
Eles devem ter uma discussão em grupo e selecionar 3 músicas no máximo. Essas músicas 
serão então tocadas para os outros grupos, que serão convidados a escrever as impressões 
e associações deles em relação ao tema, ou desenhar individualmente. Com base nos seus 
desenhos ou impressões, tenha uma discussão de acompanhamento e um debriefing. 
Essa discussão pode evoluir para um trabalho mais aprofundado sobre o tema ou para 
aprofundar os pontos de vista e as posições que as pessoas têm em determinados temas 
e, talvez, encorajá-los a refletir mais sobre isso e a fazer algo com relação a essas questões.

• Em relação ao seu tema, prepare uma lista diversificada de músicas, de diferentes 
países, períodos de tempo, tipos, gêneros, artistas, associados a diferentes movimentos 
ou iniciativas, bandas sonoras, etc. Dependendo do tema com o qual você deseja 
trabalhar, a seleção será diferente a cada vez. Você pode ter como temas: desastres 
naturais, discriminação, natureza/meio ambiente, direitos humanos, refugiados, etc. 
veja também exemplos mencionados anteriormente. Peça ao grupo para fechar os olhos 
e comece a primeira música - por cerca de 20 a 30 segundos. Você pode usar duas 
opções: seja para dar-lhes uma pergunta-chave para refletir enquanto ouvem música 
ou não, e podem criar associações livres em conexão com a música. Entre as músicas, 
peça-lhes para escreverem os pensamentos ou impressões deles ao ouvir a música. 
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Repita esse processo para 4-5 músicas. Divida-os em grupos menores e peça-lhes que trabalhem 
com as impressões que anotaram. Sugerimos maneiras diferentes: pedir-lhes para partilhar as 
impressões deles e por que eles pensaram sobre essas questões e apresentar ao grupo grande 
os aspetos comuns e fundamentais; para colocar todos os seus pensamentos numa colagem/
desenho comum de todas as impressões deles de todas as músicas, uma imagem que tenha uma 
mensagem clara; eles vão partilhar o produto deles e também explicar no que está baseado. 
Após a parte de partilha, você continua com uma discussão de seguimento sobre o assunto.
• Se você trabalha com um grupo mais musical, cantores amadores, criadores de música nova, 

que conhecem muita música e seguem tendências, etc. (sinta-se livre para experimentar 
com qualquer outro grupo), sugerimos o seguinte exemplo de uso de música. Em grupos 
de 4-5 pessoas, peça-lhes que escolham a música mais popular que está no espaço público 
(rádios, eventos, festivais, etc.) e peça-lhes que refaçam as letras dessa música específica 
de uma maneira que envie uma mensagem envolvente sobre o tema da sua sessão. Você 
também pode pré-selecionar músicas e apenas dar diferentes títulos aleatoriamente para 
os grupos, ou a mesma música para todos os grupos. Se a música estiver num programa 
de karaoke, ou a sua melodia estiver disponível sem as letras, peça-lhes para executar 
essa nova versão da música. Caso contrário, eles podem simplesmente dizer as letras e, 
com base nisso, têm uma discussão de acompanhamento que pode abordar como eles 
inventaram essa mensagem específica, como os outros grupos a percebem e depois uma 
discussão mais geral sobre o tema e/ou as formas para motivar as pessoas a envolver-se 
mais num determinado tema. 

• Você pode abordar músicas populares de uma perspetiva crítica. Pode selecionar 
músicas ou vídeos populares do presente ou de qualquer outro período, que são 
controversos, em relação a diferentes questões potenciais que você deseja abordar na sua 
sessão: cultura de estupro, sexismo, imigração, homofobia, racismo, violência, drogas, 
discurso de ódio, pobreza pornografia, religião, tipos de corpo, etc. Podem ser músicas/
vídeos que também foram proibidos em diferentes países ou ao longo da história. Você 
pode criar uma seleção e pedir a grupos menores para analisar o conteúdo deles através de 
uma série de perguntas específicas. Eles apresentarão os resultados deles no grupo grande 
e depois terão uma discussão mais ampla sobre o problema desse material, o impacto ou 
influência dele sobre a sociedade e o que é ou poderia ser o papel/responsabilidade dos 
mesmos nele. A discussão de acompanhamento pode ter outros caminhos de exploração 
e trabalho crítico com esse tipo de conteúdo. Você precisa ter perguntas preparadas para 
desafiar as opiniões dos seus participantes, se necessário durante as conversas. 

 
 Dicas para trabalhar com este método

• Uma sessão de sucesso usando música é condicionada por suporte técnico confiável: conexão 
à internet, falantes e projeção (se necessário). Você ainda pode ter alguns resultados com uma 
situação técnica fraca, mas recomendamos que evite isso e organize essas sessões quando tiver 
todas as condições desejadas para um melhor impacto.

• Em relação à música controversa, existem diferentes organizações e sites que possuem as 
próprias listas, sugestões de tais produtos, de acordo com diferentes critérios, e podem inspirá-
lo nas suas escolhas. O trabalho deles está disponível facilmente com qualquer pesquisa on-line.
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Imaginação

Talvez seja um pouco erróneo chamar um método ou categoria de métodos 
“Imaginação”, pois os participantes usam imaginação noutros tipos de métodos 
também. O que queremos dizer a chamá-la desta maneira, é, de fato, que o aspeto-

chave do método é a imaginação dos participantes; todo o material ou conteúdo das 
sessões emergirá de imaginação deles. 

Pode haver confusão em trocar a imaginação, como é usado neste método, 
com criatividade, mas a tarefa principal dada aos participantes é imaginar algo, 
não criar algo. As tarefas criativas são muito específicas em relação ao resultado: 
um desenho que representa algum aspeto em particular, uma peça sobre 
uma questão específica, um uso alternativo de um determinado produto, etc.

 O produto/resultado final solicitado na tarefa é feito com base num
 processo criativo. Não temos influência no processo; 

apenas nos certificamos de que chegam aos resultados finais desejados. 
Os métodos de imaginação não têm um resultado específico em mente, o processo de 

imaginação pode levar a qualquer resultado, então orientamos o processo imaginativo e 
os participantes podem levá-lo em qualquer direção.

Imaginação 
guiada

Visão geral do método:

Os participantes mantêm os olhos fechados, sentados numa posição confortável, enquanto 
o facilitador lê uma narrativa, ou a diz sem ler - talvez até mesmo improvisando no local. 
Através desta narrativa, os participantes são guiados numa viagem mental: por exemplo, 
para o passado, para alguns aspetos-chave da vida deles, para lembrar, para se reconectar 
com eles, ou com o futuro, para imaginar uma espécie de realidade em relação ao que o 
facilitador está a dizer-lhes. Normalmente, há música no segundo plano para relaxar o 
grupo e apoiar o processo imaginativo. Os resultados da imaginação deles podem ser usados 
de diferentes maneiras pelo facilitador.

Sugestões para sessões de educação global:

• Prepare um material escrito que os guie numa viagem no passado, para os momentos mais 
importantes que tiveram um papel decisivo naquilo que são hoje; no interesse deles de fazer algo 
de bom para a sociedade, reconectar-se com os principais marcos que os motivaram a serem 
ativos.
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• O material que você prepara pode ser sobre uma projeção para o futuro. Pode incluir um ponto de 
partida no momento presente, uma visão geral da situação agora, e depois saltar para um ponto 
posterior, onde os participantes imaginam como as coisas serão em relação às questões que você 
mencionou. Pode ser sobre eles mesmos e que tipo de pessoas serão 6 meses/1 ano depois em 
relação aos temas de que você está a falar (veja o exemplo abaixo para um texto usado para um 
plano de ação de 6 meses de cidadania global com iniciantes em educação global ); Também pode 
ser sobre o futuro do mundo em geral, ou um lugar particular (a cidade/o país/o continente deles) 
e sobre o que seria no futuro (com base em critérios mencionados no material); também pode ser 
sobre uma situação específica, um problema e você pede ao grupo que imagine um contexto sem 
esse problema e depois imagine os passos para chegar lá (por exemplo, no seu material, comece 
com um lembrete sobre os abusos dos direitos humanos em todo o mundo, depois peça-lhes para 
imaginar um mundo onde não existam abusos de direitos humanos, o que seria e assim por diante, e 
então o último passo da jornada é pedir-lhes que imaginem caminhos, formas de chegar agora a esse 
mundo sem abusos dos direitos humanos). Alternativamente, você pode simplesmente pedir-lhes 
para imaginar um mundo sem o problema e, em seguida, para acompanhar em grupos menores, 
eles partilham o que eles imaginaram e juntos fazem um brainstorming de soluções/caminhos e 
formas de chegar de agora nesse ponto. 

• Você pode focar o processo de orientação em alguns encontros cruciais. Pode orientar os 
participantes a imaginar pessoas que considerem responsáveis ou que tenham poder em diferentes 
questões globais e a imaginar os sentimentos deles, reações e conversas com eles. Também pode 
dirigir a imaginação deles para pessoas específicas (que você nomeará) e guiar a imaginação dos 
participantes apenas para a parte da discussão com essas pessoas. 

• Após a viagem mental terminar, você pode usar diferentes opções: os participantes refletem sozinhos 
sobre o que eles imaginaram - anotam, desenham, etc. e em pares ou grupos menores eles partilham 
e têm uma tarefa comum. Eles podem reunir-se em grupos menores desde o início, partilhar o que 
visualizaram, identificar elementos comuns e partilhar com o grupo grande. Em todos os casos, 
você precisa realizar uma discussão de acompanhamento estruturada que atente sobre todos os 
aspetos relevantes em relação ao seu tema. 

 Dicas para usar este método

• Você deve preparar um texto com antecedência, especialmente se não trabalhou com o método 
antes e não está muito à vontade para improvisar este tipo de material; ficará mais relaxado ao lê-lo e 
contribuirá para uma atmosfera relaxante, o que também ajuda os participantes a terem um processo 
imaginativo mais rico. 

• O texto não deve ser superior a uma página A4 (digitado), o máximo dois em casos excecionais, 
porque não deve ter mais de 10-15 minutos da própria viagem imaginativa guiada.

• A primeira parte do seu texto deve visar apenas configurar a atmosfera, relaxar o grupo e preparar 
os participantes para o início da viagem da imaginação. Você não deve saltar para os principais pontos 
da viagem; deve ir lentamente, passo a passo, pois cada parte contribuirá e preparará o participante 
para o próximo. 

• Dê tempo durante o texto e faça pausas longas depois de fazer perguntas imaginativas. Não faça 
muitas perguntas seguidas, a menos que se refiram exatamente à mesma coisa. No exemplo abaixo, as 
pausas não são mencionadas, mas depois de cada conjunto de perguntas você precisa dar uma pausa 
suficientemente longa para que os participantes realmente imaginem coisas. Se você não fizer isso, o 
exercício falhará, pois as pessoas não terão muito material para o trabalho de acompanhamento. Você 
deve tentar imaginar a tarefa sozinho, visualizar as perguntas e tentar imaginar a resposta para cada 
uma delas, e assim você pode ter uma estimativa do tempo total necessário e da duração das pausas.
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• Se quiser usar música em segundo plano, tente selecionar música leve, relaxante e não carregada 
emocionalmente, de modo a não influenciar os produtos da imaginação deles.

• Desde o início, convide os participantes a ficarem em silêncio e a não terem comentários ou 
reações verbais (nem se rir) ao que você diz durante o exercício. Se alguém realmente não puder/
não quiser se concentrar e está a perturbar o processo, peça-lhe para sair por 10 minutos e voltar 
para a segunda parte da sessão. 

Exemplo de Imaginação Guiada
(Foi utilizado para um plano de ação de 

6 meses com iniciantes na educação global)

*adisponível para ser baixado em versão editável 
a partir deste link: https://goo.gl/hmXjo8 

NB1- este texto foi usado com um grupo num processo de aprendizagem de longo prazo, faz referências 
a momentos em que o grupo experimenta coisas diferentes juntos.
NB2- após a atividade de imaginação guiada, eles tiveram uma tarefa individual, seguidas de discussões 
em grupos de participantes do mesmo país, depois partilharam com o grupo grande.

Tente relaxar, concentrar-se neste momento e deixar de lado quaisquer pensamentos, 
sentimentos que possam levá-lo para longe daqui. Imagine que você está agora fora da natureza, 
está quente e o céu está claro, o sol está a aquece-lo e tenta conectar-se com a natureza tanto 
quanto possível. Quero convidá-lo a fazer uma viagem ao passado.

Volte para o tempo quando nos conhecemos em ....... e juntos refletimos e abordámos temas 
importantes nas nossas vidas: você analisou os seus itens e rótulos deles, fez o exercício de 
corda com tantas interconexões e interdependências, explorou a cadeia de produção de café 
e quanto recebe cada ator, vimos o Seminário do Papai Noel e refletimos sobre as condições 
de trabalho, procurámos por diferentes empresas e as práticas deles, você jogou a Vida nas 
nossas comunidades com feijões diferentes, mediu a sua pegada ecológica e refletiu no Earth 
Overshoot Day (Dia de Ultrapassagem do Mundo) e na água invisível. 
Lembre-se quando falámos sobre o que é um cidadão global e quais as competências que devem 
ter e você fez um plano para si mesmo para se tornar um cidadão global melhor nos próximos 
6 meses.
Como se sentiu naquele momento? Que papel e responsabilidade sentiu que você tem neste 
mundo complexo em que vivemos? Você se lembra do momento em que decidiu fazer algo sobre 
algumas dessas coisas? O que é que o determinou a fazer alguma coisa? 

Você voltou para casa e teve que enfrentar a realidade lá. O que aconteceu? 
O que é que você fez? Quando você começou a mudar a maneira como vive sua vida? Qual foi 
a primeira grande mudança que você fez? 
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Quão fácil foi para si?
O que é que aconteceu depois? Você fez mais ações/fez mais mudanças - o que foram? Como é 
que a sua vida mudou depois de começar a fazer todas essas coisas?

O que é que as pessoas ao seu redor pensaram? O que é que você achou sobre eles?

Quais foram os principais marcos/momentos na sua vida depois de começar a fazer mudanças? 
Como foi? Foi fácil/difícil para si? O que é que o tornou difícil?

Com que frequência reflete sobre o principal motivo para começar a fazer alguma coisa? 

Nós explorámos as questões globais, atores e ações e o que nós, como cidadãos globais podemos 
fazer, mas também como educadores globais. No último mês, você também teve que encorajar 
os outros a refletir sobre o quanto são cidadãos globais. Você tinha que ser um educador global!

Lembre-se agora, quem eram as pessoas que você queria alcançar?
Por que eles e não os outros? Você chegou a eles ou a outros? Quais foram os principais desafios 
que enfrentou como educador global?

Como se sentiu ser um educador global em comparação com um cidadão global?
 
Depois nos encontramos de novo em ... e você olha para trás nos últimos 6 meses e o que eles 
significaram para você, nos momentos mais importantes para si nesse período. Você foi em 
profundidade numa variedade de temas e questões ......... (exemplos do que eles fizeram) 

Uma intensa viagem de 6 meses até agora! Para onde quer ir a partir daqui? Imagine-se 
agora no futuro, 6 meses depois!

Que tipo de cidadão global é você? O que é diferente na forma como você vive a sua vida?
O que você está a fazer?
Quais são as coisas que você continua a fazer e quais são as coisas novas que você está a fazer?
Como é que você está a sentir-se?
Como e sobre o que você fala com outras pessoas? O que é realmente importante para si como 
cidadão global?
Imagine-se 6 meses no futuro como um educador global confiante e capacitado!
Você já teve vários seminários e cursos de formação para vários grupos e quer fazer mais! 
Que temas você já abordou nos seus seminários? Para quantos grupos/pessoas você já foi? 
Onde e com que frequência?
Como é a sua vida como educadora global? Como é que se sente quando olha para si mesmo 
6 meses depois?

Capture esses sentimentos e imagens na sua mente e alma e, sempre que estiver pronto, 
abra os seus olhos e volte para este momento aqui e agora!
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Frases/parágrafos
 incompletoss

Visão geral do método: 

Os participantes recebem tarefas individuais ou em grupo sob a forma de um conjunto de 
frases que não estão concluídas e que devem ser completadas. Eles têm que terminar a frase 
ou continuar além da frase inicial com mais palavras. Eles também podem receber o início 
de um parágrafo e devem continuar como desejarem. O material fornecido (ou um conjunto 
de frases ou um parágrafo) já pode incluir temas estimuladores ou podem ser mencionados 
no contexto da sessão. Os participantes irão partilhar o que escreveram (em grupos menores 
primeiro, se eles trabalharem individualmente) e depois no grupo grande e serão sujeitos à 
discussão subsequente.

Sugestões para sessões de educação global:

• Você prepara antecipadamente um parágrafo que dá contexto, da maneira que é mais relevante 
para o tema com o qual deseja trabalhar: quem são as pessoas envolvidas (nomes e perfil), o local, 
se necessário, qual a situação, talvez inclua um pequeno conflito, o problema ou dilema e pare 
aqui (ver exemplos abaixo). Dê o mesmo material a diferentes grupos e peça-lhes para continuar a 
história como quiserem. Eles têm que imaginar o que acontecerá depois. Não há outras instruções 
necessárias - eles decidem por quanto tempo e onde parar. Você também pode primeiro fazê-lo 
individualmente e depois, em grupos menores, decidir sobre uma história juntos, uma com a qual 
a maioria deles concorda, podem combinar material para formar uma história, etc. Depois, cada 
grupo apresentará a continuação dele, explica por que eles imaginaram desta forma e têm uma 
conversa de acompanhamento. 

Exemplo 1: : X e Y acordavam todos os dias e viam plástico em toda a cidade. As pessoas estavam quase a 
viver em plástico. Tudo o que eles usavam, compravam, vestiam e até comiam era plástico. X e Y estavam 
muito perturbados, especialmente porque a todos à volta deles isso parecia normal, sem problemas na 
forma como as coisas estavam a ser feitas. Um dia X ...... 

Exemplo 2: A data da cimeira estava a aproximar-se. O presidente da China e o presidente dos EUA 
planejavam ter uma reunião secreta antes da cimeira. O presidente do seu país ficou a saber sobre esta 
reunião e a agenda suspeita dela. O que ele fez depois surpreendeu o mundo todo e mudou tudo. Ele…

• Você dá-lhes um título de um artigo de um jornal do futuro - dentro de 20 anos (ou qualquer 
período de tempo - 10 anos, 50 anos, 100 anos, etc.) Exemplos: O Nosso Mundo 100% Alimentado 
pela Energia Verde! “Refugiado” já não exista nos dicionários modernos! A segunda guerra 
mundial ainda está a afetar as nossas vidas! O que testemunhamos agora está relacionado com 
algo que poderia ter acontecido em 2017! O título pode ser negativo, positivo, bastante vago 
e intrigante o suficiente para provocar um processo imaginativo. Peça-lhes para imaginar em 
grupos menores sobre o que o artigo sob esse título poderia ser e para anotá-lo. Presente o artigo 
ao grupo grande e continue com uma discussão sobre o conteúdo e um briefing geral em relação 
ao seu tema. 
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• Dê a cada pessoa um papel com um conjunto de frases que não estão concluídas. (Ver exemplos 
abaixo). Todas as frases devem ser focadas à volta de um tema específico em que você esteja a 
trabalhar nessa sessão. O conjunto de frases também pode ser escrito no quadro e os participantes 
podem usar o próprio papel para cumprir a tarefa. Eles precisam completar as frases (adicionando 
mais de uma palavra), discutir as respostas deles em pares e, em seguida, prosseguir para o grupo 
grande e analisar as respostas, os motivos deles e o debriefing geral em relação ao seu tema.

Exemplos de frases incompletas em diferentes questões globais (para inspirá-lo) 
A mudança global irá………………………………..……………………………
As NU deveriam ………………………………….…………………………….
A melhor coisa que uma corporação pode fazer é….….…………………………
O desperdício de comida parará apenas se ………………………………………
Se extraterrestres invadirem o nosso planeta, eles irão ..………………………..
As pessoas vão entender a gravidade do aquecimento global se …………………
Se eu fosse jornalista, eu …………………………………………………………
Se eu pudesse mudar 3 coisas neste mundo, eu………………………………….
O mundo será um lugar melhor sem…..……………………………………….
Dentro de 20 anos, lamentaremos o fato de que agora ………………………..
Se eu pudesse passar uma lei universal, eu………………………………………..
Se eu pudesse mudar alguma coisa na maneira de pensar das pessoas, eu ……….
Trarei…………. de volta à vida porque………………………………………
O mundo será/foi um lugar melhor no ano…………….porque…………
A minha família será um consumidor mais responsável se……………………...

A imaginar histórias 

 Sugestões para sessões de educação global

• Coloque um conjunto de objetos aleatórios no chão, objetos que as pessoas usam no dia-a-dia, 
cosméticos, roupas, sapatos, brinquedos, dispositivos eletrônicos, alimentos, bebidas, tabaco, etc. 
Os participantes escolhem um objeto, seja para todo o grupo ou individualmente, dependendo 
do tempo que você tiver para a sessão. A tarefa será imaginar a viagem que o produto teve desde 
o momento de produção até ao momento em que chegou nas mãos deles. Diga-lhes que pensem 
em todos os possíveis marcos de tal viagem. 

• Você pode usar essa tarefa de maneiras diferentes para abordar vários aspetos de um produto 
específico ou temático. Por exemplo, pode esclarecer os estágios da cadeia de suprimentos em 
todo o mundo e adicionar exemplos para cada objeto com o qual eles trabalharam. Pode conversar 
diretamente com os grupos com base na história deles sobre diferentes aspetos intersectoriais 
com a viagem que eles propuseram, tais como: poluição, direitos humanos, direitos das crianças, 
degradação da terra, pobreza, consumo, dominação corporativa, poder do consumidor e a 
conexão com a realidade. 

• Como alternativa, você pode pedir aos grupos para apresentar a história do produto deles como 
um esboço de teatro.

• Você pode pedir aos participantes que imaginem a vida da pessoa responsável por fazer um 
determinado produto (dependendo do produto, pode ser agricultor, trabalhador na fábrica, etc.), 
um edifício, um parque, um acordo, uma política, uma lei, uma decisão, etc. e usá-la como uma 
discussão de base sobre esse tema/assunto específico.
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Faça Você Mesmo - Do It Yourself 

Nesta categoria de métodos ou melhor dizer, tipo de sessões, que você pode organizar 
nos seus programas de educação global, incluímos todas as atividades práticas 
nas quais os participantes criam, construem, desenvolvem, modificam, corrigem, 

reparam as coisas sozinhos com a ajuda de demonstrações do facilitador ou de tutoriais em 
vídeo. Estamos a referir-nos a um trabalho manual bastante exclusivo, que, obviamente, será 
seguido por um esclarecimento. 

“Faça você mesmo - (DIY)” significa a ideia de que há tantos produtos/serviços 
que você não precisa comprar, que você pode realmente fazer por si mesmo. 
Estamos a falar aqui sobre uma variedade de coisas, por exemplo: produtos 
de limpeza e higiene pessoal, cosméticos, embalagens, cadernos, contentores 
de composto, hortas, joias, roupas, malas, alimentos enlatados, bebidas 
(refrigerantes ou alcoólicas), obras de arte, móveis, etc.  

No contexto da educação global, 
este tipo de sessões visa reduzir a dependência dos 
participantes de produtos feitos por corporações, 

com base em embalagens de plástico, que são um desperdício 
em termos de produção e transporte, etc.; em geral, ter um estilo

 de vida mais zero, que faz parte de uma competência diária 
                                                                                                   que um cidadão global aspira a ter. 

O conceito DIY está cada vez mais popular; muitos vídeos são partilhados 
nas redes sociais com ideias e dicas simples. Ainda assim, muitas pessoas 
estão relutantes em tentar fazer coisas diferentes por si mesmas, ou, por várias razões, 
acham difícil seguir instruções e tutoriais. Parece que precisa de um 
alto nível de determinação e motivação para fazê-lo sozinho em sua casa. 
A forte convicção por trás da organização de seminários de DIY é que, 
se as pessoas fazem algumas coisas num contexto organizado, 
com algumas orientações e materiais fáceis, as chances de serem motivadas,
 encorajadas e capacitadas para continuar a fazê-lo são muito maiores.
 Ao mesmo tempo, eles podem usar os produtos que eles fizeram e se, 
pelo menos, esse produto se tornar uma presença regular na vida, 
contribuirá para a vida deles de cidadão global. 
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Exemplos de como usar este método em seminários de educação global:

• Comece com um brainstorming em grupos menores sobre as alternativas que 
as pessoas têm para os diferentes produtos que usam em casa, alternativas que não 
danificam o planeta. Depois de examinar as sugestões deles, verifique se alguém já 
está a fazer alguns desses produtos por conta própria em vez de comprá-los. Peça-lhes 
para partilhar exemplos e motivações deles e, em seguida, sugerir a todo o grupo para 
tentar fazer um produto específico. Você deve ter materiais suficientes preparados 
para diferentes grupos pequenos trabalhar. Com as suas instruções, passo a passo, eles 
devem criar o item específico. Depois, você precisa ter um debriefing sobre todo o 
processo, quão difícil ou fácil foi, e como e o que eles podem transferir para as próprias 
vidas. Como alternativa, se você acha mais adequado, pode começar primeiro pela 
demonstração prática e depois ter um maior brainstorming e partilhar outras ideias e 
dicas e desenvolver um plano de ação pessoal.

• Pode pedir aos grupos para ver um tutorial em vídeo para um produto específico, 
experimentá-lo com os materiais fornecidos e depois demonstrar novamente com todo 
o grupo e ensinar a todo o grupo como fazê-lo.

Dicas para organizar/trabalhar com o conceito DIY

• Faça o produto específico você mesmo algumas vezes, antes de tentar com os participantes. 
Idealmente, você também deve usar o produto por um tempo para responder a perguntas com 
base na sua própria experiência. Se você ainda não praticou DIY o suficiente na sua vida, não 
organize estes seminários. A sua credibilidade será bastante baixa se você quiser motivar as 
pessoas a fazerem algo que você ainda não conseguiu.

• Para sua própria prática e preparação, procure tutoriais em vídeo, testemunhos de pessoas 
que já produzem esses produtos e também encontre pessoas na sua própria comunidade que 
estão a fazer as suas próprias coisas. Alguns tutoriais, se eles forem feitos em outro contexto que 
o seu, podem usar materiais ou dispositivos que não são comuns no seu país e deve pesquisar, 
encontrar alternativas e maneiras de replicar esses processos no seu próprio ambiente.  

• Comece com produtos que todos usam e também são um grande contribuinte para poluição e 
resíduos de plástico: produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza de casas, sacos, bebidas 
(refrigerantes ou bebidas alcoólicas, se apropriado), produtos alimentares (granolas, conservas, 
etc.). 

• Evite produtos que requerem muitos materiais, são complicados de fazer e, especialmente, 
que exigem produtos novos para fazê-los. Use apenas material desperdiçado ou já fornecido 
para reutilização/reciclagem. Por exemplo: não compre materiais novos para fazer sacolas 
de compras, eles também podem ser feitos com roupas velhas. Faça uma avaliação crítica dos 
materiais necessários para um seminário em grupo e as implicações de sustentabilidade - em 
nenhuma circunstância deve criar mais desperdício com essa sessão.

• Faça uma avaliação adequada da sua localização e possibilidades em termos do que você pode 
fazer ou não; diferentes produtos alimentares e bebidas muitas vezes requerem uma fonte de fogo 
e diferentes números e tamanhos de potes. Os materiais que você precisa para os participantes 
devem estar em quantidade suficiente e também adquirido no máximo possível em embalagens 
sustentáveis e de origem local. 
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Desenvolvendo 
as suas próprias 

atividades 
de educação global

Às vezes você pode desperdiçar horas e ter muito estresse e frustração, porque 
simplesmente não consegue encontrar a atividade certa para o que quer fazer e 
talvez não haja uma - você só precisa desenvolvê-lo por sua conta do nada. Não 
é tão difícil como pensa, assumindo que você acha que é extremamente difícil, e 

se for esse tipo de coisa difícil, é para as outras pessoas fazer (que são mais experientes, mais 
hábeis, melhor preparados, etc.), não para si. 

Nós também não dizemos que é fácil, como todo 
demais em que falámos neste manual, exige tempo, foco,
dedicação, prática e autorreflexão, mas é “viável”.

Encontre abaixo o processo que usamos para trabalhar com 
diferentes grupos de facilitadores de educação global, eles próprios no

 início do caminho neste campo. Eles trabalharam em grupos menores para 
desenvolver atividades de educação global. O poder do grupo num 
processo criativo é bastante importante, então nós aconselhamo-lo

a fazer isso junto com pelo menos mais uma pessoa. Nós não 
aconselhamos mais de 5 pessoas a trabalhar em tal processo 

também porque pode ser menos construtivo. 

 
O que você precisa fazer primeiro é você ou outra pessoa 
(a segunda opção é de fato muito melhor) reunir qualquer tipo
 de materiais que você possa encontrar: papéis de todos os tamanhos
 e cores, brinquedos e outros objetos, cordas, elásticos, tesouras, 
agrafadores, copos, garrafas, embalagens, materiais naturais 
(como folhas, ramos - já caídos), cartões de todos os tipos de jogos
 que você tiver, dados, sacos de plástico, diferentes materiais recicláveis, 
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caixas de todos os tamanhos ou materiais, jornais, livros, etc. 
realmente pode ser qualquer coisa de papelaria para pedaços de comida. 
Tente não derramar ou sujar os materiais entre si, portanto,
 certifique-se de que qualquer material líquido ou 
similar esteja devidamente armazenado.

É melhor se esta “caixa” de materiais for recolhida por uma pessoa externa para 
que você/a sua equipe não filtre mentalmente os materiais. A caixa inicial deve ser 

o mais diversificada possível para desencadear seu processo mais tarde. 

Utilizamos duas abordagens para fazer esta tarefa (que inclui a caixa inicial). Uma 
é menos estruturada do que a outra. Escolha qualquer opção com a qual você queira 
trabalhar primeiro, mas deve tentar as duas em momentos diferentes, para observar 
o processo e decidir qual é realmente melhor para si.

 

A abordagem 
estruturada!

As etapas sugeridas para si neste processo são as seguintes.

1. Decida sobre o tema! – Em que problema(s) da área global você deseja que sua 
atividade se concentre? Escolha um tema com o qual você está confortável o suficiente para 
trabalhar (tem um nível mínimo de conhecimento e experiência) e isso não exigirá muito 
tempo de si para a preparação de conteúdo. Podem ser temas que você já abordou em outras 
sessões ou algo do seu próprio histórico. Você pode verificar os materiais na caixa - eles 
podem inspirá-lo para alguns temas. 

2.  Decida sobre a dimensão de aprendizagem neste tema dentro de sua atividade! 
O que você quer alcançar? Informar os participantes, conscientizá-los, trabalhar nas atitudes 
deles, proporcionar uma experiência emocional, desencadear a reflexão, provocá-los, 
estimulá-los a fazer mudanças, desenvolver habilidades, etc. Tente escolher no máximo 1, 2 
dimensões.

3. Pense em métodos de educação não-formal (role plays/simulações/trabalho de 
grupo/estudos de caso/infográficos/debates/fish-bowl/atividades de teatro/jogos ao ar livre/
jogos de tabuleiro educativos/jogos em geral etc.). Veja se algum desses métodos é adequado 
para o tipo de dimensão de aprendizagem que quiser abordar. Nesta fase, pode considerar 
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mudar a dimensão de aprendizagem. Verifique também os materiais na caixa - para que tipo 
de métodos são mais adequados?

4. Comece a construir a sua atividade - com base nos seus objetivos de aprendizagem: 
Passo a passo, o que acontecerá durante a atividade? Você pode brincar com os materiais, 
experimentá-los e explorar diferentes abordagens. Prepare todos os materiais necessários 
para a entrega. Quanto tempo vai demorar?

5. Prepare o plano de perguntas propostas para o debriefing!

6. Prepare-se para testar a atividade com seu grupo de participantes.

Abordagem menos
 estruturada

1. Verifique os materiais que você tem na caixa e qualquer extra que encontrar ao redor!

2. Comece o brainstorming ou a fazer associações entre os materiais e as formas em 
que podem ser usados numa atividade de educação global: “isso pode ser para um role play”; 
“Isso é bom para falar sobre desperdício de alimentos”...etc.

3. Recolha muitas ideias e guarde as que parecem relevantes e atraem-no mais.

4. Depois, decida qual será o(s) objetivo(s) de aprendizagem específico da sua 
atividade.

5. Construa a atividade passo a passo, meda o tempo e prepare-se para a entrega. 

6. Prepare um plano para o debriefing.

7. Prepare-se para testar a atividade com seu grupo de participantes.
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Considerações finais

Como sempre, no final de um intenso projeto ou viagem temos sentimentos mistos. 
Neste caso particular eles alternam entre 

• O forte desejo de que este material seja realmente útil para praticantes no campo, 
seja usado e apreciado por muitos facilitadores 

• O forte sentimento de que muito mais poderia ter sido incluído, que talvez algo 
muito importante tenha escapado por entre as linhas, que talvez demos demais de algumas 
coisas e muito pouco de outras. 

Esses sentimentos passarão, mas este manual permanecerá e nós o enviaremos 
no mundo investido com uma grande missão. O que incluímos neste manual 
até agora, esperamos tê-lo inspirado como educador global para continuar 
o seu trabalho com mais confiança, paixão e motivação, 
no seu esforço para mudar o futuro do mundo!

Seja crítico com o que você faz, o que pensa e como vive a sua vida em relação 
ao que acredita e diz. Seja crítico com o seu trabalho como educador global,

com seus resultados e não tome nada por garantido. Tente equilibrar a sua abordagem
 crítica com o seu otimismo e tenha fé na mudança. Nunca pense que sabe ou fez o suficiente, 

mas não se sinta culpado se às vezes simplesmente não funciona.

Gostaríamos de saber de si, as suas impressões e resultados em trabalhar com este manual, pelo que 
recomendamos que nos envie feedback.

Se possuir algumas práticas recomendadas que também nos podem apoiar no nosso trabalho, 
partilhe-o connosco!

Desejamos-lhe uma viagem maravilhosa na mudança do mundo e que nos encontremos no mundo 
em que queremos viver.

Andreea-Loredana Tudorache 
A.R.T. Fusion Romania 
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