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APRESENTAÇÃO

Este guia é fruto do ciclo de quatro oficinas 
remotas oferecido pela Deutsche Gesellschaft fuer 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH no 
âmbito da Parceria Suco de Laranja Sustentável 
(PANAO, na sigla em alemão) e conduzido pelas 
consultoras Érica Lobato e Fernanda Maschietto.

O objetivo do ciclo de oficinas foi apresentar, 
de forma prática, conteúdos e metodologias 
para aprimorar processos participativos nas 

organizações participantes da PANAO de modo a 
alcançar resultados mais produtivos e criativos nos 
encontros e reuniões com suas bases.

Nas páginas a seguir, alguns dos conteúdos 
trabalhados durante o ciclo de oficinas são 
apresentados de forma resumida e com dicas 
práticas para serem colocados em ação!
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Conduzindo Processos Participativos Efetivos

Para que tenhamos processos participativos efetivos, ou seja, em que todas as pessoas 
de um grupo se sentem à vontade para dar sua opinião, contribuir com o tema, dialogar, 
cocriar soluções e tomar decisões em conjunto, é necessário cuidar de todas as etapas, 
do início ao fim. Quando falamos de processo participativo, este pode ser uma reunião, 
uma oficina, uma série de encontros relacionados com um projeto etc - sejam eles 
presenciais ou virtuais.

A SEGUIR APRESENTAMOS UM CAMINHO, UM CONVITE À UMA VIAGEM QUE VAI DESDE O 
ENTENDIMENTO DO CONTEXTO EM QUE NOS INSERIMOS (ESTUDAR O MAPA) PASSANDO 
PELO CONVITE E ACOLHIMENTO DE PARTICIPANTES (EMBARQUE DA TRIPULAÇÃO), PELA 
CONDUÇÃO DO GRUPO POR UM(A) OU MAIS FACILITADORES(AS) DA REUNIÃO (VIAGEM) 
ATÉ CHEGAR AO RESULTADO (DESTINO).

POR ONDE COMEÇAR?



GUIA | CONDUZINDO PROCESSOS PARTICIPATIVOS EM SUA ORGANIZAÇÃO

5

As etapas em verde sinalizam momentos em que colocamos 
em prática nosso pensamento divergente, ou seja, nos abrimos 
para inúmeras possibilidades, ideias, quantidade de informações 
disponíveis. 

Já as etapas em amarelo sinalizam momentos em que faremos 
uso do nosso pensamento convergente, ou seja, precisamos filtrar e 

afunilar as ideias utilizando a visão crítica e analítica para chegarmos 
em decisões comuns1.

Outro importante elemento dessa figura é a linha paralela a todas as 
etapas, que nos lembra da importância da observação e da escuta 
ativa durante todo o processo.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 2. PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO E ESCUTA ATIVA

3. ACOLHIMENTO

4. COLHEITA DE
INFORMAÇÕES

5. GERAÇÃO
DE IDEIAS 6. PRIORIZAÇÃO

7. DECISÃO

8. AVALIAÇÃO

Conduzindo Processos Participativos Efetivos

1 O entendimento da divisão de momentos de pensamento convergente e divergente são 
ensinamentos do Design Thinking e as etapas do processo foram baseadas no Processo 
Decisório em Grupo do Programa Germinar. Ver referências.



GUIA | CONDUZINDO PROCESSOS PARTICIPATIVOS EM SUA ORGANIZAÇÃO

6

Inspire-se nos conteúdos e dicas que trazemos e aproveite para testar na sua 
organização. Você pode começar introduzindo momentos de acolhimento e 
avaliação nas suas reuniões, usar o guia da reunião para planejar sua próxima 
oficina, ou ainda aplicar a etapa de geração de ideias e priorização. 

Apresente este guia para seus/suas colegas, assim vocês conseguem pensar 
juntos/as em novas ideias e podem testar e aprimorar o que serve para vocês!   

A SEGUIR APRESENTAMOS CADA UMA DAS ETAPAS PARA CONDUÇÃO 
DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS EFETIVOS. CADA ETAPA TRAZ UMA 
PERGUNTA-CHAVE E DICAS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

Conduzindo Processos Participativos Efetivos
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Um elemento chave em um processo participativo é 
a atuação do/a facilitador/a e sua equipe, ou seja, as 
pessoas que organizam e conduzem todo o processo. 

Quanto mais a pessoa que conduz está concentrada e 
presente, mais ela conseguirá observar o ritmo do grupo, 
suas necessidades, ouvir as sugestões que são expostas 

Para se comunicar com outra pessoa, não basta enviar uma mensagem. É preciso se certificar que o outro 
recebeu e compreendeu a mensagem. É importante observar, por exemplo: 
• Qual o melhor meio de comunicação a ser utilizado com o meu público?
• Qual a melhor maneira de me fazer entender através da mensagem? 
• Há algum ruído, ou seja, algo que pode interferir e atrapalhar a nossa comunicação?

OBSERVE: Como estou comunicando?

Observação e Escuta Ativa

e comunicadas por meio de gestos, silêncios, e 
“clima” do grupo. 

Para isso, trazemos aqui algumas reflexões 
sobre observação e escuta ativa, que são 
qualidades que aprimoram todo e qualquer 
relacionamento interpessoal.
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Para isso, olhamos para os 6 elementos da comunicação: 

Emissor/a: responsável por enviar a mensagem
Receptor/a: recebe e entende a mensagem

Código: conjunto de elementos previamente definidos utilizados na comunicação para transmitir a mensagem
Mensagem: assunto que será tratado, o tema central da comunicação

Canal: é o meio, o veículo transportador da mensagem
Referente: o contexto em que a mensagem está inserida

MENSAGEM
Assunto que será tratado, 

o tema central
da comunicação

CÓDIGO
Conjunto de elementos previamente 
definidos utilizados na comunicação 

para transmitir a mensagem

CANAL
É o meio, o veículo 

transportador da mensagem

EMISSOR/A
Responsável por 

enviar a mensagem

RECEPTOR/A
Recebe e entende

a mensagem

REFERENTE
o contexto em que a 

mensagem está inserida

Observação e Escuta Ativa
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OBSERVE: Comunicação para além das palavras

Também é bastante útil, na medida do possível, conhecer o perfil das pessoas que estão participando do grupo. Sabemos que 
há diferentes personalidades e tipos de temperamento, e não iremos mudar isso, mas quanto mais entendemos a outra pessoa, 
mais conseguimos buscar um lugar de conexão para além das nossas diferenças. Quanto mais praticamos a observação e 
escuta, mais perto estamos deste lugar!

Portanto, preste atenção em como estão as dinâmicas propostas no seu processo participativo: predomina uma sala onde todas as pessoas 
estão sentadas ouvindo uma apresentação de outra também sentada em tom de voz monótono, ou há energia na fala da pessoa, que 
se locomove pela sala fazendo contato visual com participantes? No caso de reunião virtual, a câmera está aberta e é possível ver o/a 
apresentador/a gesticulando e fazendo pausas para conectar com o público?

Você sabia que em uma conversa apenas 7% do que comunicamos é através das palavras que usamos? Veja só esses dados2:

7% 
da mensagem 
é comunicada 
verbalmente

38% 
são comunicados 

vocalmente, incluindo tom 
de voz, intensidade e outras 

características da voz

55% 
são comunicados pela 

expressão corporal, 
facial e gestual

2 Dados da teoria do prof. Albert Mehrabian que mostram a importância da comunicação 
não-verbal. Ver nas referências.

Observação e Escuta Ativa
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Muitas vezes colocamos a palavra debate na programação de um evento, quando na verdade estamos querendo promover um diálogo. 
O debate promove a competição entre duas ou mais ideias, em que o objetivo de cada participante é convencer a outra pessoa do seu 
posicionamento. Já o diálogo promove a colaboração das pessoas para que aprendam com as diferentes perspectivas e criem novas ideias. 
As perguntas abaixo nos ajudam a situar se a situação em que estamos está mais para um debate ou um diálogo.

Se o objetivo do processo participativo é gerar novas ideias, devemos conduzir o grupo para o diálogo, promovendo atitudes 
e comportamentos condizentes.

Imagem: traduzido do “multi-stakeholder partnership guide” (ver referência)

OBSERVE: Isso é um debate ou diálogo?

PREMISSA

OBJETIVO

ATITUDE

FOCO

COMPORTAMENTO

Cada participante considera apenas uma resposta 
ou perspectiva correta, normalmente a sua própria?

Participantes consideram diferentes possibilidades 
de respostas e perspectivas, incluindo suas próprias?

O objetivo é compreender o outro a partir da perspectiva 
dela/e? (compreender não significa concordar)

As pessoas são curiosas e abertas?

O foco está no que é novo? No que acrescenta 
valor? No que você quer aprender?

As pessoas estão ouvindo mais do que falam? 
Estão ouvindo sem julgamento? Fazem perguntas 
para esclarecer e entender? Vêem suas suposições 
como alternativas.

O objetivo é vencer, estar certa/o, vender a ideia, 
persuadiar ou convencer?

As pessoas estão sendo críticas?

O foco é no que está faltando em  uma determinada 
ideia ou perspectiva? Ou nos pontos fracos?

As pessoas falam mais do que ouvem? Estão 
ouvindo com julgamento? Estão fazendo perguntas 
para questionar os outros? Veem suas suposições 
como a verdade?

DEBATE DIÁLOGO

Observação e Escuta Ativa
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Uma das maneiras que podemos exercitar a nossa capacidade 
de escuta é tendo conhecimento e observando quatro níveis de 
escuta3, que estão descritos abaixo. No nosso dia a dia, é comum 
passarmos de um nível para o outro sem perceber. Quanto mais 

atenção colocamos nas nossas conversas e aprofundamos nosso 
nível de escuta, melhor a qualidade dos nossos diálogos e a geração 
de ideias e soluções para nossos desafios comuns.

4 Metodologia sistematizada por Marshal Rosemberg que propõe uma abordagem de comunicação 
que promove a conexão entre pessoas por meio da empatia e em detrimento da comunicação 
baseada em julgamentos, críticas e culpabilização. Ver nas referências.

Falamos e damos 
respostas automáticas e 
não estamos abertos/as 
a novas informações, em 
uma conversa em que 
apenas confirmamos o 
que já sabemos. 
Exemplo: uma conversa 
de elevador em que não 
há tempo para trocar 
informações.

ESCUTA AUTOMÁTICA,
DOWNLOADING

Prestamos alguma 
atenção ao conteúdo 
do que é dito, aos fatos 
e passamos a comparar 
o que faz sentido e 
fazemos perguntas. 
Mas ainda nos 
relacionamos desde um 
ponto de vista de 
julgamento, que analisa 
a mensagem a partir de 
conhecimentos prévios 
e tende a classificar 
com “concordo” ou 
“discordo”.

Exemplo: debate.

ESCUTA FACTUAL
MENTE ABERTA

Aqui existe uma conexão 
emocional com a outra pessoa. 
É quando somos capazes de 
pensar: “sei como você se 
sente”. Não existe mais a 
necessidade de defender 
ferrenhamente um ponto de 
vista, mas é possível se colocar 
no lugar do/a outro/a. Este nível 
considera e escuta não só a 
resposta verbal, mas também 
as reações e emoções 
envolvidas na fala. 

Exemplos: diálogo empático e 
a abordagem da Comunicação 
Não Violenta4. 

ESCUTA EMPÁTICA 
CORAÇÃO ABERTO

Mente, coração e vontade 
estão abertos para todas as 
possibilidades que podem 
emergir do diálogo. É quando 
prestamos atenção em como 
a outra pessoa está criando 
pensamentos e entramos em 
uma conexão profunda com 
ela. 

Exemplo: um diálogo em que 
as pessoas se escutam com 
qualidade e novas ideias 
surgem de maneira criativa.

ESCUTA GENERATIVA
VONTADE ABERTA

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4

ESCUTA ATIVA: Qual nível de escuta estou exercitando?

Observação e Escuta Ativa

3 Os quatro níveis de escuta são base da Teoria U, sistematizada por Otto Scharmer. 
Ver nas referências.
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Cada processo participativo acontece em um território diferente e com um grupo de pessoas diferente. É importante conhecer o seu 
público e as questões que são importantes neste contexto para definir quais temas serão levados para uma reunião e quem são as pessoas 
importantes para convidar.

Algumas ferramentas de diagnóstico podem ajudar a fazer esta contextualização. Muitas vezes já há documentos anteriores na organização. 
Quando for este o caso, é bom ficar atento/a para a atualização das informações colhidas.

• Análise de relatórios prévios da organização
• Cadastros 
• Entrevistas
• Enquetes
• Visitas de campo

COMO FAÇO UMA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DAS PESSOAS QUE FARÃO PARTE DE 
UM PROCESSO PARTICIPATIVO E DO CONTEXTO EM QUE O GRUPO ESTÁ INSERIDO?

• Linha do tempo
• Análise FOFA
• Árvore de problemas
• Mapa de partes interessadas

MAPA DE PARTES INTERESSADAS

1. FAZER UMA LISTA 2. INSERIR NO MAPA

PREFEITURA
UNIVERSIDADE
PRODUTORES
COMPRADORES
INDÚSTRIA
MÍDIA
EMATER
TRABALHADORES
ONG
OUTROS

A
TO

R
ES

 D
IR

ETOS

PÚB
LI

CO

-ALVO

A
TO

R
ES

 IN
DIR

ETOS

3. ANALISAR
AS RELAÇÕES
ENTRE AS 
ORGANIZAÇÕES

1. Contextualização
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Uma vez que você sabe onde está pisando, é hora de planejar seu evento. Para isso, você pode usar o guia abaixo para não 
esquecer de nada! Depois de completo, está na hora de enviar os convites!

O QUE PRECISO PREPARAR ANTES DO ENCONTRO? QUAIS CUIDADOS DEVO TOMAR? 

O que se espera ao final do encontro?
O B J E T I V O

Horário Atividade Técnica/
Ferramenta

R O T E I R O

Quem solicitou o encontro?
D E M A N D A N T E

O que precisa ser disponibilizado aos participantes?
O que é necessário para a facilitação?

M A T E R I A L  P R É V I O

Há alguma necessidade específica 
que precisa ser atendida?

C U I D A D O S  E  N E C E S S I D A D E S  E S P E C I A I S

D A T A  E  H O R Á R I O

L O C A L

Quem precisa estar presente?
Marque os essenciais.

PA R T I C I PA N T E S

Facilitadores:

Controle de tempo:

Registros:

Apoio técnico:

E Q U I P E  D E  FA C I L I T A Ç Ã O

GUIA PARA REUNIÃO/OFICINA

2. Planejamento
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Enfim, chega a hora da realização da reunião, oficina, evento, que 
se inicia na etapa 3 e se conclui na 8.
Este é o momento de receber os/as participantes e alinhar as 
expectativas. As atividades de acolhimento podem durar mais ou 

menos tempo, dependendo se as pessoas já se conhecem ou não. 
É uma etapa indispensável para que todos/as se sintam à vontade 
desde o início e possam se abrir para contribuir durante o processo, 
seja presencial ou virtual.

Algumas dicas de atividades:
• Abrir a sala virtual alguns minutos antes e dar boas-vindas aos que chegam
• Organizar o ambiente, posicionar as cadeiras em círculo, colocar uma música
• Oferecer um café de boas-vindas
• Apresentar e validar o objetivo e a agenda
• Fazer acordos de convivência e combinados para uma boa reunião
• Atividade quebra-gelo para apresentação dos/as participantes
• Realizar atividade de chegada: “Como você chega?”
• Pedir que participantes compartilhem suas expectativas sobre a reunião
• Definir papéis e responsabilidades

O QUE POSSO FAZER PARA QUE AS PESSOAS SE SINTAM ACOLHIDAS?

Peça aos participantes 
que digam como está 
a sua disposição/clima 
interno utilizando 
termos  meteorológicos, 
por exemplo: nublado, 
sol forte, garoa fina, 
tempestade etc.

EXEMPLO DE ATIVIDADE DE CHEGADA

3. Acolhimento
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Esta etapa é para quando queremos explorar diversos ângulos de uma situação. A partir das informações trazidas pelos/as participantes, 
forma-se uma imagem comum.

Como conduzir esta etapa:
• Promova o diálogo em que cada pessoa expõe o que sabe e pergunta sobre 

o que não conhece.
• Se necessário, convide pessoas que detém mais informações para fazer 

breves apresentações e tirar dúvidas.
• Registre as principais informações trazidas em um painel para que todos/as 

possam ver

QUAIS SÃO OS FATOS, OPINIÕES, INFORMAÇÕES, EXPERIÊNCIAS,  
CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS A ESTA SITUAÇÃO/PROBLEMA?

4. Colheita de informações

Para saber mais sobre os murais colaborativos, acesse: www.miro.com/pt; 
www.padlet.com; www.mural.co”

Para registrar as informações das etapas 4, 5, 6 e 
7 é possível utilizar um mural colaborativo virtual 
que pode ser manipulado pelo/as facilitadore/as 
ou pelo/as participantes.

Alguns exemplos são: Miro, Padlet e Mural5.

DICA PARA REUNIÕES VIRTUAIS
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Esta etapa serve para levantar possíveis soluções/ideias para uma questão. Na etapa da colheita de informações, o foco estava em 
informações relacionadas ao passado e ao presente. Aqui, olhamos para as possibilidades futuras

A principal atividade desta fase é a famosa “chuva de ideias”, ou 
seja, as ideias são rápidas e muitas, e não há tempo para avaliá-las. 
Para realizar essa atividade, as orientações são:

• Deixe a pergunta em um lugar visível para todos/as

• Peça que as pessoas falem, escrevam e/ou desenhem suas ideias 
de maneira simples e rápida

• Todos/as devem contribuir

• Encoraje ideias estranhas e incomuns

• Suspenda os julgamentos

• Toda ideia é uma boa ideia e deve ser anotada

• Vá colocando todas as ideias em um mural comum

• Inspire-se nas ideias dos/as outros/as para pensar mais ideias

• O objetivo é ter um grande número de ideias

Ao final, o grupo sairá com um painel cheio de ideias! Estará pronto então 
para a próxima etapa.

QUAIS SÃO AS POSSIBILIDADES E ALTERNATIVAS 
PARA RESOLVER ESTA SITUAÇÃO/PROBLEMA?

5. Geração de ideias
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Nesta etapa, utilizamos nossa capacidade de julgamento para passar a peneira nas ideias da etapa anterior e vamos afunilando para 
priorizar as soluções trazidas pelo grupo.

Como conduzir esta etapa:

1. Defina junto com o grupo critérios que sejam claros e 
acordados por todos/as (por exemplo: limite de tempo, 
quantidade de recursos, capacidades da equipe)

2. Analisem cada ideia gerada à luz dos critérios definidos

3. Sinalize no mural quais foram as soluções priorizadas

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA DECISÃO? 
BASEADO NELES, QUAIS SÃO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS? 

CRITÉRIOS DEFINIDOS

IDEIA

IDEIA IDEIA

IDEIA

IDEIA IDEIA

IDEIA

IDEIA IDEIA

1

2

3

6. Priorização
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Priorizada uma ou mais soluções na etapa anterior, vamos avaliar as possíveis consequências e riscos dessas opções e tomar a decisão em 
grupo de como prosseguir para resolver a situação/desafio colocado lá no início das etapas 3 e 4 e assim concluir o processo. 

Como conduzir esta etapa:

1. Avaliem as possíveis consequências, impactos e riscos da(s) solução(ões) priorizadas. Caso considerem necessário elucidar 
dúvidas, a questão pode ser levada para outras pessoas que tenham mais conhecimento específico sobre o assunto.

2. Se mais de uma solução foi priorizada, avaliem se é possível fundir as ideias em apenas uma, ou priorizem com base na 
avaliação das possíveis consequências.

3. Com a solução definida, cheque se todos/as os/as participantes consentem com a decisão. Ou seja, não há objeções que 
obstruam a sua realização e a decisão é considerada boa o suficiente para o momento.

4. Considerem as ações necessárias para implementar a solução e elaborem um plano de ação simplificado para guiar os 
próximos passos.

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DESTA POSSÍVEL SOLUÇÃO? 

7. Decisão
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Este é o momento para digerir, avaliar e fechar o processo realizado. Assim como o acolhimento, esta também é uma etapa indispensável 
para qualquer processo participativo. O resultado é gerar aprendizados individuais e coletivos e reconhecer a participação de todos/as.

Algumas dicas de atividades:

• Elaborar perguntas que avaliem o processo individual e coletivo e as interações, e não o conteúdo que foi trabalhado. Por 
exemplo: Como foi o processo? Como me senti? O que aprendi? O que fazer diferente? Chegamos ao objetivo?

• Propor uma reflexão individual, seja dando alguns minutos para cada um escrever para si, ou a partir de um formulário. 

• Propor uma avaliação em grupo em que cada um/a fala dos fatos observados, sem julgamentos. Não deve haver réplicas à 
avaliação do/a outro/a, nem dos/as facilitadores/as.

• Realizar atividade de saída “Como estou saindo?”

• Deixar um canal de comunicação aberto (telefone, e-mail, formulário) para receber retornos dos/as participantes

• Informar a todos/as sobre os encaminhamentos da reunião

• Fazer uma foto do grupo

• Agradecer e celebrar a participação de todos/as!

O QUE AJUDOU E O QUE ATRAPALHOU NO PROCESSO?

8. Avaliação
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• Sobre comunicação visual e pensamento visual:
Arte da Conversa: www.artedaconversa.com.br
ELOS Criativa: @eloscriativa
MEHRABIAN, Albert. Silent Messages. 1971.

• Sobre metodologias participativas e design thinking: 
Design Thinking para Educadores: https://educadigital.org.br/dteducadores/
Design Thinking Toolkit – ECHOS: https://materiais.escoladesignthinking.echos.cc/design-thinking-toolkit 
Multi-stakeholder partnership guide: https://mspguide.org/
NARCIZO, Rodrigo. Bolsa de Ferramentas do Rod: http://bit.ly/rod_toolbag

• Sobre níveis de escuta e comunicação empática:
Instituto CNV (Comunicação Não Violenta) Brasil: https://www.institutocnvb.com.br/
ROSEMBERG, Marshall. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. 2016.
SCHARMER, Otto. Teoria U: Como liderar pela percepção e realização do futuro emergente. 2019.
Teoria U: https://www.presencing.org/

• Sobre processo decisório em grupo e facilitação de grupos: 
Programa Germinar para Facilitadores: https://comviver.net/programas/programa-germinar/

Referências e dicas de aprofundamento


