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Formação para Gestores e Executivos  

 Manual para facilitadores executivos 

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

 “Descubra o valor dos seus pares” 

Este programa de formação destina-se a qualificar gestores executivos, serviços e 

organizações para que possam elaborar, conduzir e avaliar os processos relativos à 

promoção da inclusão social. Graças à experiência de aprendizagem adquirida com a 

formação destinada aos profissionais de apoio a pessoas com deficiência, os colaboradores 

de todos os níveis hierárquicos puderam adquirir conhecimentos e competências 

fundamentais para a promoção da inclusão social na respetiva prática profissional 

específica. 

Assim sendo, resultante da presente ação de formação, impõe-se a seguinte pergunta 

dirigida ao pessoal executivo e:  

Quais são as competências, conhecimentos e opções de atuação de que o pessoal executivo 

deverá também estar munido se considerarmos estas pessoas como agentes especiais neste 

processo de mudança, tendo em conta a visibilidade das suas funções nos processos de 

decisão? 

No contexto de todo o programa COESI de autoavaliação e formação, atribui-se grande 

importância na presente formação ao arranque e controlo imediato dum processo de 

mudança inclusiva. Assim sendo, esta formação destina-se a complementar a formação 

destinada a profissionais de apoio a pessoas com deficiência. A presente formação 

destinada a gestores e executivos transmite os aspetos fundamentais da gestão da 

mudança, esclarece os sistemas e as interdependências, descreve os princípios do êxito e os 

riscos possíveis da exclusão, apresenta modelos de participação das diversas partes e, por 

último, conduz a uma fase do processo na qual os participantes põem em prática as suas 

próprias ideias de mudança. Além disso, a formação destaca o efeito que a mudança 

inclusiva implementada (da cultura organizacional) tem na forma como os executivos 

formam os colaboradores, dão espaço para a aprendizagem e a troca de experiências, e 

facilitam os processos de mudança com o envolvimento de todas as partes. 

Este programa de formação é baseado nas dimensões da inclusão – cinco experiências 

valorizadas da autoria de John O’Brien (cf. O’Brien, 2016). A inclusão social é, portanto, 

medida com base na pessoa que, até agora, não participa – de todo ou em parte – nos 

processos de socialização. Isto significa que a eficiência dos processos de mudança inclusiva 

pode ser medida pela avaliação da situação objetiva e da experiência subjetiva da pessoa 

em causa. 
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No presente programa de formação, o conceito de qualidade da mudança refere-se ao livro 

Theory U de C. Otto Scharmer (cf. Scharmer, 2009). A mudança é sempre considerada do 

ponto de vista do futuro. Não se trata de tentar melhorar os problemas de agora com as 

medidas de atuação já existentes. Este importante aspeto da gestão da mudança também 

se encontra no planeamento centrado na pessoa, cujos métodos e instrumentos são 

cruciais na fase de arranque de qualquer tipo de processo de mudança orientado para o 

futuro.  

O presente programa pretende habilitar o pessoal executivo para reforçar a respetiva 

capacitação de identificar as possibilidade de mudança e de envolver as partes interessadas 

nesse processo, bem como dar início à mudança inclusiva a curto prazo, no sentido de 

prototipagem e orientação para os recursos. 

O presente programa de formação fornece um enquadramento detalhado que não é, 

contudo, vinculativo. A duração de vários dos conteúdos de formação e exercícios 

metodológicos pode ser alterada conforme for necessário. Recomenda-se estimular sempre 

a troca espontânea de experiências práticas entre os gestores e executivos. Para que isso 

seja possível, é necessário prolongar a duração dos conteúdos e exercícios, garantindo 

assim uma aprendizagem confortável e descontraída. 

 

  

ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO  

Este programa de formação consiste em três passos de aprendizagem modular que são 

dados coletivamente pelos participantes. 

Módulo 1: Aprendizagem dos princípios fundamentais e da metodologia da gestão da 

mudança.  

Módulo 2: Criação e arranque de um projeto relacionado com a mudança inclusiva. 

Módulo 3: Avaliação e possível controlo do protótipo de inclusão social. 

Os dois primeiros módulos deverão ser agendados relativamente próximos um do outro (se 

for possível, em dois dias consecutivos, mas, no máximo, com uma semana de intervalo). Há 

um período de testagem entre o segundo e o terceiro passos que não deverá ser inferior a 

seis semanas. 

A duração definida para esta formação é a seguinte: 

Módulo 1 4 a 5 horas 

Módulo 2: 3 horas e meia a 4 horas 
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Módulo 3: 3 horas e meia 

A duração definida não inclui as pausas para café ou refeições.  

 

As Responsabilidades dos Formadores  

Os formadores, também conhecidos como “facilitadores”, têm os conhecimentos 

fundamentais acerca dos conceitos mais importantes da inclusão social. Além disso, são 

facilitadores de pleno direito de trabalhos em grupo, experientes nos campos do 

planeamento e pensamento centrados na pessoa, e do trabalho orientado para a 

comunidade. Os facilitadores deverão também ter internalizado os conceitos básicos do 

pensamento sistémico e do trabalho de projeto. A capacidade de observação e supervisão 

independentes constitui uma vantagem neste processo. Isto só pode ser garantido se não 

existirem interdependências laborais específicas entre os facilitadores e os participantes. 

Os formadores trabalham alternadamente e em conjunto porque os conteúdos devem ser 

repetidamente visualizados (um dos formadores dá o seu contributo, faz perguntas e 

orienta a execução do curso de formação, enquanto o outro toma notas e recolhe e 

visualiza os resultados). 

Os formadores consideram-se a si próprios, em primeiro lugar, como contribuidores de 

ideias e informações, mas também como ouvintes e inquiridores, facilitadores de processos 

e prestadores de apoio psicológico (os participantes podem falar e debater os problemas 

durante as fases de mudança prática entre os módulos). 

 

Grupo de Participantes 

A formação está concebida para um grupo de 10 a 14 participantes. Não se recomenda um 

número maior tendo em vista a qualidade e a eficiência da aprendizagem e da 

autoconsciência. Devido às experiências de trabalho individuais dos participantes, existe 

uma grande margem para feedback e troca de ideias e experiências. 

 

Local 

O tamanho da sala deverá ser suficiente para acomodar o trabalho em plenário e em vários 

grupos mais pequenos. 

É aconselhável configurar-se a sala do seguinte modo:  

 círculo de cadeiras (sem mesas), 
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 no centro: imagens de diferentes zonas da cidade e pegadas em cartão que formem 

um percurso ao longo das imagens, 

 noutro lado da sala: quatro mesas separadas para trabalhos de grupo, 

 flip chart, 

 placard.  

 

Metodologia e didática da formação 

A metodologia estipula a prática e a transferência de conhecimentos com todo o grupo de 

participantes, bem como a divisão do grupo em pares ou grupos pequenos. A didática da 

formação estipula sempre que se dê início aos trabalhos com um breve contributo ou a 

colocação duma pergunta pelo facilitador, para, em seguida, se avançar com a prática e a 

troca de experiências. Subsequentemente, os conhecimentos ou a experiência adquiridos 

deverão ser transferidos para que os participantes os coloquem imediatamente em prática. 

As abordagens metodológicas são derivadas dos workshops participatórios, da abordagem 

centrada na pessoa, do conceito de trabalho social relacional e de esquemas de trabalho 

criativos e ágeis. É muito importante que os formadores percebam quando o grupo precisar 

dum maior grau de troca comunicacional e de intervalos ou pausas para recuperar. A 

formação não deve ser entendida como uma mera sequência de exercícios, mas sim como 

uma aproximação passo a passo ao assunto principal. A aprendizagem deverá centrar-se na 

interação pessoal de cada indivíduo. 
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Currículo  

Módulo 1: Aprendizagem dos princípios fundamentais e da metodologia da gestão da 

mudança.  

Input Duração 

Boas-vindas 15 minutos 

“Eu e os meus sapatos” 30 + 15 

minutos 

O fio dourado 20 minutos 

A “minha” organização ou o meu local de trabalho 30 + 10 

minutos 

As pessoas envolvidas 20 minutos 

A minha noção de inclusão e a descoberta das dimensões da inclusão, 

de acordo com John O’Brien 

50 minutos 

Um entendimento comum da inclusão 40 minutos 

Viagem no tempo  40 minutos 

Gerou-se uma meta 40 minutos 

Encerramento do dia 20 minutos 

Total (sem intervalos)  330 minutos 
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Módulo 2: Criação e arranque de um projeto relacionado com a mudança inclusiva 

Input Duração 

Boas-vindas 25 minutos 

Voltamos a pegar no fio 20 minutos 

Processos de mudança orientados para a inclusão  30 minutos 

As pessoas envolvidas e as nossas suposições acerca delas 45 minutos 

Condições para o êxito e riscos de exclusão 40 minutos 

O percurso até chegar à meta (Mini-PATH) 90 minutos 

Encerramento do dia 20 minutos 

Total (sem intervalos) 270 minutos 

 

Módulo 3: Avaliação e possível controlo do protótipo de inclusão social 

Input Duração 

Boas-vindas 15 minutos 

Avaliação pessoal do projeto 60 a 90 

minutos  

Ter resistência – como manter tudo a rolar? 90 minutos 

Reflexão e conclusão da formação 45 minutos 

Total (sem intervalos) 210 a 240 

minutos 
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Agenda do Workshop 

  

Dia 1  Aprendizagem dos princípios fundamentais e da 

metodologia de gestão da   mudança. 

(Módulo 1) 

  

Chegada   … e uma receção amistosa 

Boas-vindas dadas pelos facilitadores; atribuição dos lugares na sala. 

Os participantes exploram o local e procuram um bom lugar para se sentarem. 

 

Os facilitadores dão pessoalmente as boas-vindas aos participantes e 

apresentam-se dizendo o seu nome próprio e que função exercem. 

 

Materiais: – 

 
Duração: 15 minutos 

 

Eu e os meus sapatos (apresentações) 

Atividade: Os participantes apresentam-se e descrevem o seu de trabalho, bem como as 

suas principais tarefas  

Método: referindo-se aos sapatos que todos estão a usar, cada um dos 

participantes descreve o seu último dia de trabalho. Quando e onde 

calçaram os sapatos? Que percursos fizeram? Em que lugares andaram mais 

ou fizeram mais pausas? Onde e quando descalçaram os sapatos? O que 

“sentiram”?  

 

 

Os facilitadores dão início a esta atividade e começam por se apresentar. É desta forma 

que os participantes podem perceber o significado do exercício. 
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Classificação desta tarefa, de acordo com Beth Mount: 

“Olhe para os seus sapatos e descubra onde estão os seus pés durante a maior parte do seu 

dia de trabalho. Passam mais tempo dentro da sua organização? Ou fora dela, na 

comunidade? Se nunca saírem da organização, vai ser impossível fazer trabalho inclusivo.” 

Em seguida, uma breve ronda de intervenções poderá ajudar a reconhecer e valorizar as 

semelhanças e diferenças entre os participantes.  

 

Materiais: – 

 
Duração: 30 minutos mais 15 minutos de troca de experiências 

  

O fio dourado – manter o controlo e assegurar a monitorização  

Breve apresentação do objetivo deste workshop: 

 Qual é a razão deste workshop? (Ligação com os objetivos atuais da organização; 

integração do objetivo no programa COESI) 

 O que pretendemos fazer e experienciar em conjunto neste instrumento? (Agenda e 

módulos do workshop. Qual é a estrutura dos módulos individuais? O que irá 

acontecer e quando?) 

 O que vamos fazer hoje? A agenda do dia e as condições gerais (intervalos; métodos 

de aprendizagem; princípios da aprendizagem em grupo e uns com os outros; 

clarificação dos papéis das partes envolvidas neste workshop) 

 

 

Materiais: flip chart com apresentação da 
agenda, colocado no centro – o fio dourado (ou 
de qualquer outra cor) que irá ser agarrado 
repetidamente durante as seguintes atividades. 

 
Duração: 20 minutos 
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A “minha” organização ou o meu local de trabalho 

Atividade: Todos os participantes deverão olhar para a sua própria organização ou para um 

serviço dum ponto de vista que não seja o seu (dando assim aos outros participantes uma 

ideia da sua organização ou local de trabalho). São distribuídos aos participantes cartões 

para tirar notas que contêm as seguintes perspetivas possíveis: 

 um vizinho próximo da organização 

 um pedestre aleatório 

 um cliente da organização desde há bastante tempo 

 um colaborador recém-integrado na organização 

 um progenitor ou irmão dum cliente da organização 

 o Presidente da organização 

 um colaborador de longa data recém-reformado que tenha saído da organização 

 um membro da equipa de profissionais responsáveis pela fundação da organização 

 o carteiro que costuma entregar o correio 

 … 

  

Todos os participantes deverão afixar o seu cartão à roupa de forma visível, demonstrando 

desta forma a troca de papéis. Com esta atividade, os facilitadores garantem que os 

participantes tentam consistentemente representar os respetivos papéis e manter a 

mudança de perspetiva. Os facilitadores e os outros participantes deverão sentir-se à 

vontade para colocar questões ao relator, o que facilitará a mudança de perspetiva. As 

perguntas seguintes são cruciais neste processo: Que ideia tenho da organização? Quais são 

as pessoas visíveis? O que representa a organização (valores, localização na cidade e na 

comunidade)? Que relação tenho com a organização? 

 

 

Os facilitadores deverão utilizar os cartões para tomar nota de palavras-chave 

importantes acerca das organizações (vermelho para atributos negativos, amarelo para 

atributos neutros e verde para atributos positivos). Também se pode pedir para que os 

participantes, por meio de troca de ideias e opiniões, identifiquem contributos 

positivos. 

 

 

Materiais: cartões para tirar notas identificados com as descrições dos papéis 

 
Duração: cerca de 30 minutos mais 10 minutos de troca de experiências 
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As pessoas envolvidas (com/a quem podemos/devemos/temos de nos associar) 

Quem deverá ser envolvido quando pensarmos na nossa comunidade? (Para além das 

pessoas mencionadas na última dramatização) 

O placard deverá listar os indivíduos, os grupos, as organizações e as associações em 

cartões separados figurativos ou de metaplanos. Pede-se ao grupo de participantes para 

corrigir a lista. Os facilitadores tomam nota das descrições adicionais dos papéis de outras 

pessoas que deverão ser envolvidas, alargando-se assim a rede de possíveis contactos. 

Também se poderá indicar relações e ligações através de símbolos visuais. Além disso, 

pode-se identificar atributos a cada pessoa envolvida e o tamanho de cada cartão ou figura 

pode descrever a sua importância real. 

Este processo permite o desenvolvimento duma grande rede virtual, com uma organização 

no centro ou como parte da rede, respetivamente. 

 

 

Materiais: placard, cartões para tirar notas, 
canetas 

 
Duração: 20 minutos 

 

 

A Minha Noção de Inclusão e a Descoberta das Dimensões da Inclusão, de 

acordo com John O’Brien 

A estrela com as cinco dimensões da inclusão é apresentada aos participantes (se for 

possível, com visualização em papel de grande formato, como o DIN A2 ou maior) 

Os facilitadores apresentam a estrela polar, explicando a sua origem e o significado no 

contexto do COESI. No exercício seguinte, os participantes deverão observar 

metodologicamente as cinco dimensões da inclusão. 

 

 

Materiais: póster – As Cinco Dimensões da Inclusão 

 

Duração: 10 minutos para explicações, mais o tempo opcional para troca ideias e 
opiniões sobre o quadro e o conceito das dimensões 
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Neste contexto, apresenta-se aos participantes uma introdução breve acerca dos “Quatro 

Níveis de Escuta” incluídos no livro Theory U “Teoria U” de Otto Scharmer. Os facilitadores 

utilizam exemplos simples para explicar os diferentes níveis de escuta e compreensão, e o 

que é exigido por cada um deles. Os quatro níveis são exibidos lado a lado num flip chart ou 

num diapositivo do PowerPoint e, em seguida, correlacionados uns com os outros num 

modelo faseado (cf. o glossário em anexo). 

Posteriormente, pede-se aos participantes para trabalharem aos pares com os 

colegas do lado, colocando uns aos outros as seguintes questões. Deverão 

tentar não usar os dois primeiros níveis de escuta (descarga; escuta factual), 

melhorando, em vez disso, as suas capacidades empáticas.  

Os participantes descrevem as suas conceções dum mundo inclusivo, tendo em mente as 

dimensões da inclusão.  

 Em que nível se pode considerar uma sociedade como sendo inclusiva?  

 Quem age como e com quem no seio desta comunidade inclusiva?  

 Quais são as competências e os talentos necessários para se agir de forma inclusiva?  

Os pares deverão utilizar o método de entrevistas em diálogo (cf. o glossário em anexo) 

 

 

Materiais: flip chart, diapositivo de PowerPoint 

 

Duração: 40 minutos 
Depois da conclusão dos trabalhos, todos os 
participantes regressarão ao grupo alargado. 

 

Os facilitadores poderão perguntar aos participantes que experiências tiveram com este 

nível de escuta: O que ajudou, o que foi difícil? Como podem ser usadas as caminhadas ou 

entrevistas em diálogo na minha organização em concreto? 

  

Um entendimento comum da inclusão 

Conversa fishbowl acerca do tópico: “O que significa a inclusão social nos dias de hoje?” 

Recorrendo às informações obtidas a partir dos diálogos acima mencionados, é organizada 

uma conversa fishbowl (cf. o glossário em anexo) envolvendo todos os participantes.  

A questão essencial é: 

 O que deverá mudar no interior dos serviços e das organizações para se melhorar a 

inclusão das pessoas com deficiência?  
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Perguntas para os participantes: 

 Que barreiras deveríamos derrubar nos nossos serviços e organizações? 

 Que pontes deveríamos construir? 

 Que ações deveríamos executar mais vezes? Que ações deveríamos executar menos 

vezes ou deixar mesmo de executar? 

O fishbowl consiste em três cadeiras colocadas no centro da sala. Um dos formadores 

começa por tomar um dos lugares e pede, em seguida, a outros dois participantes para se 

sentarem consigo. Antes de os trabalhos começarem, o facilitador explica como se vai 

proceder à conversa fishbowl e continua apresentando a sua própria teoria, pensamentos 

ou comentários acerca da inclusão social. 

O outro formador assenta os resultados no placard e agrupa as diferentes afirmações. Se 

for possível, o formador tenta encontrar imagens que ilustrem o significado das afirmações. 

Este registo gráfico do debate irá mostrar a diversidade de perspetivas, expetativas e 

aspetos da inclusão social. No fim, o formador que tratou do registo gráfico resume a 

conversa.  

 

 

Materiais: flip chart com a questão central e as 
perguntas dos participantes 
Placard com fundo de papel branco 

 

 
Duração: 40 minutos  
 

 

 

Viagem no tempo 

Pede-se aos participantes que entrem numa “cápsula do tempo”. Para tal, 

são colocadas duas filas de cinco cadeiras cada uma no meio da sala e 

pede-se aos participantes que se sentem. Em seguida, os facilitadores começam a contar a 

história que leva os participantes do momento presente até ao futuro (cf. o glossário em 

anexo). 

Aquando do regresso ao presente, os facilitadores já terão afixado as imagens do futuro dos 

participantes no placard. No passo seguinte, as imagens servem de inspiração para o 

desenvolvimento de metas de mudança. 
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Materiais: (opcionais) acessórios para a 
conceção da “sala do futuro”, cartões para tirar 
notas, canetas; disposição diferente das 
cadeiras, talvez uma mudança de sala 

 
Duração: 40 minutos  

 

Identificação duma meta – O início dum novo futuro 

Cada participante tem cinco minutos para se deixar inspirar pelas imagens do futuro e 

desenvolver e descrever informalmente uma meta adequada para a sua própria 

organização. Daí em diante, os participantes deverão trabalhar aos pares e esboçar as suas 

metas com precisão. É aqui que a fórmula SMART revela a sua utilidade como auxiliar de 

controlo. Para além dos princípios duma sólida definição de metas, é importante que a 

fraseologia usada se foque essencialmente na perspetiva das pessoas com deficiência que 

têm, até agora, sido excluídas da participação. Assim sendo, a definição SMART das metas 

terá de ser alargada para incluir o grau de atração e inteligibilidade da meta na vida real das 

pessoas com deficiência: 

Esta meta está realmente de acordo com as vidas dos clientes, com base na estrela polar da 

inclusão? Ou assenta apenas nas anteriores estruturas (de poder), consolidando-as? Os 

participantes esboçam as suas metas em “cartões de metas”. O plano de ação de acordo 

com o COESI é, neste contexto, um valioso instrumento. As ideias para a troca 

comunicacional podem ser adaptadas e comparadas. 

 

 

Materiais: cartões de metas 

 
Duração: 40 minutos  

 

Encerramento do Dia 

Ronda final, sugerindo, por exemplo, que se pense na seguinte questão: “O que é que me 

surpreendeu hoje?” 

Em alternativa: o facilitador pede aos participantes para encontrarem um título de jornal (e 

escreverem-no numa folha de papel) que resuma a ideia de mudança que se tinha 

desenvolvido no início do dia. Atribui-se a cada participante um jornal ou revista diferente e 

pede-se que escreva um título que corresponda ao estilo do jornal, respetivamente. A 

escolha de jornais e revistas deverá incluir todo o tipo de imprensa, das publicações 
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profissionais aos tabloides e outros tipos de imprensa diária. Em seguida, os resultados 

serão apresentados sem comentários numa breve exposição. O método é designado “prazo 

editorial limite” e deve ser executado com rapidez. 

 

 

Materiais: Papel DIN A4 contendo títulos de 
jornais e revistas  

 
Duração: 20 minutos  

 

Dia 2  Criação e arranque de um projeto relacionado com a 

mudança inclusiva (Módulo 2) 

Boas-vindas e entrada no trabalho em conjunto 

Podem ser escolhidas várias formas de entrada; por exemplo, postais ou imagens que são 

colocadas no centro das cadeiras. Pede-se a cada participante que escolha um cartão e diga 

qual é o seu estado emocional e o que pensa ou espera desta segunda reunião. Qualquer 

outra forma de entrar em diálogo também é construtiva.  

 

 

opcionalmente, postais com diferentes motivos 
ou cartões com imagens ou símbolos 

 
Duração: 25 minutos  

 

Voltamos a pegar no fio  

Os participantes da mesma organização ou dos mesmos 

serviços trabalham em conjunto. Produzem uma colagem que 

representa uma implementação ideal da sua meta. 

Os pósteres terminados são exibidos numa galeria e podem ser observados durante um 

intervalo. 

 

Materiais: flip chart ou papel DIN A2, revistas, 
adesivo, tesouras, cola, canetas, etc. 

 
Duração: 15 minutos  
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Processos de mudança orientados para a inclusão – uma breve 

introdução 

Os facilitadores fornecem aos participantes um esquema da gestão da 

mudança inclusiva que destaca os princípios do êxito e realça os riscos da 

exclusão. Os processos de mudança inclusiva requerem um conhecimento 

específico acerca do tópico da inclusão, bem como um conhecimento dos processos que 

permita iniciar e controlar os processos de mudança de forma eficaz e sustentável. Este 

conhecimento específico já terá sido reforçado pelos contributos dados e melhorado pela 

autoavaliação executada na formação destinada a profissionais de apoio a pessoas com 

deficiência. Até agora, a presente formação para executivos tem conduzido os participantes 

à compreensão das mudanças detalhadas necessárias nos seus serviços e organizações, 

tendo chegado o momento de se ativar as competências de gestão das tarefas. (cf. o 

glossário em anexo, na entrada “conceção de processos de mudança”) Para melhorar este 

aspeto, recomenda-se que os facilitadores apresentem os princípios e pressupostos básicos 

duma gestão bem-sucedida da mudança inclusiva num flip chart ou diapositivo PowerPoint. 

Além disto, sugerimos a utilização dum esquema da qualidade dos processos de mudança e 

do ponto de vista sistémico da mudança (cf. o glossário em anexo, na entrada Teoria de 

Sistemas Aplicada aos Processos de Mudança) 

 

 

Materiais: Diapositivo de PowerPoint  

 
Duração: 30 minutos  

 

As pessoas envolvidas e as nossas suposições acerca delas 

 Antes de os participantes (de acordo com a gestão dos processos) começarem a identificar 

as pessoas mais importantes a envolver no processo de mudança, deverão ter conseguido 

analisar aprofundadamente os sistemas atuais existentes nas suas organizações, tendo-se 

colocado também na posição dos intervenientes: 

 Que pessoas foram, até agora, incluídas? 

 Qual é a sua principal motivação? O que pensam do sistema atual? 

 Que procedimentos (padrões) habituais existem? Qual seria o impacto positivo ou 

negativo destes procedimentos? 

 Que regras (secretas) existem no sistema? 
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 Qual é a nossa história enquanto organização? Qual é a história dos indivíduos 

envolvidos? 

 Que aspirações ou ideias para o futuro têm as pessoas envolvidas? 

Deverá ser feita uma troca de informações de 15 minutos nas mesas em pequenos grupos 

(3 a 4 participantes). As asserções e suposições deverão ser registadas como palavras-chave 

nos flip charts disponíveis nas mesas. Em seguida, cada grupo apresenta as respetivas 

suposições e o grupo pode dar início a um possível debate.  

 

 

Materiais: flip charts, canetas, espaço para 
apresentação na parede 

 
Duração: 45 minutos  

 

Condições para o êxito e riscos de exclusão 

Depois de os participantes terem debatido em profundidade as motivações e os valores das 

pessoas a envolver, tendo adquirido assim uma imagem abrangente desses indivíduos, 

valerá a pena explorar, no passo seguinte, os impulsos que poderão afetar um processo de 

mudança. Existem aspetos que podem gerar um resultado positivo (princípios do êxito) e 

aspetos que desencorajam ou excluem as pessoas (riscos de exclusão).  

Os facilitadores apresentam a seguinte atividade: há um póster na parede 

relativo a uma pergunta. O facilitador pede aos participantes para se 

lembrarem pessoalmente de quais os processos de mudança com que se 

deram bem e aos quais deram um contributo ativo. Quais foram os 

motivos desta atitude positiva? 

O título é: “Qual foi, até agora, o meu principal motivo para participar ativamente nos 

processos de mudança? Qual foi o motivo para me manter motivado até ao fim?” 

Os participantes têm dez minutos para concluir esta atividade. São-lhes dadas canetas e 

pede-se-lhes que escrevam as suas perspetivas pessoais sem qualquer comentário no 

póster. Para terminar, os facilitadores compilam os princípios do êxito. 

Daí em diante, pede-se aos participantes para utilizarem “perguntas viradas do avesso” e, 

assim, investigarem em plenário as condições para o êxito. Para tal, os facilitadores fazem 

perguntas acerca das condições para o fracasso (cf. a entrada do glossário “perguntas 

viradas do avesso”). 
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Os participantes registam as respostas num flip chart ou placard. Daí em diante, o 

facilitador lê-as em voz alta. Em seguida, os participantes recebem cartões para tirar notas e 

assentam os seus princípios do êxito e de obtenção dum grau elevado de inclusão, 

invertendo as respostas negativas que acabaram de dar em respostas positivas. 

Os facilitadores agrupam estas respostas num placard, descobrindo assim, em conjunto 

com os participantes, os riscos de exclusão, v.g., falta de transparência ou exclusão social 

não intencional de alguns intervenientes devida a condições genéricas temporais ou 

formais. 

 

 

Materiais: papel para flip chart, canetas, 
cartões para tirar notas, placard 

 
Duração: cerca de 40 minutos  

 

O percurso até chegar à meta (Mini-PATH) 

Os participantes planeiam o seu projeto aplicando o Mini-PATH. Os 

facilitadores percorrem a sala e, através de perguntas, inspiram o 

envolvimento sério e prático dos participantes no projeto. O Mini-PATH 

pode ser trabalhado isoladamente ou num pequeno grupo que partilhe o 

mesmo objetivo. (Glossário: Mini-PATH) 

 

 

Materiais: Póster do Mini-PATH (cf. o Glossário) 

 
Duração: 90 minutos  

 

Encerramento do Dia 2 

Os facilitadores distribuem um papel com uma imagem duma bomba de 

combustível. O símbolo representa o combustível necessário para que cada 

participante possa começar a trabalhar com o máximo de energia possível. É claro 

que a imagem duma bomba de combustível pode ser substituída por qualquer 

outro símbolo que represente a energia, como uma turbina eólica. Os facilitadores 

atribuem a seguinte tarefa ao grupo: Todos deverão escrever uma frase ou palavra que 

possa funcionar como o seu combustível pessoal. Em seguida, o papel é colocado num 
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envelope dirigido a si próprio. Desta forma, os participantes irão receber uma motivação 

pessoal depois de os facilitadores terem enviado o envelope por correio para o local de 

trabalho dos participantes cerca de sete dias depois de a formação ter terminado. 

 

 

Materiais: folha DIN A4 com a imagem duma 
bomba de combustível 

 
Duração: 20 minutos  

 

Dia 3  Avaliação e possível controlo do protótipo de inclusão 

social (Módulo 3)  

Boas-vindas 

 

Materiais: dependentes do método 

 
Duração: 15 minutos, dependendo do método 

 

Avaliação Pessoal do Projeto 

Os diferentes projetos de metas dos participantes deverão ser avaliados aplicando-se um 

dos seguintes métodos: 

 Aconselhamento por Pares 

 Seis Chapéus do Pensamento, de acordo com Edward de Bono 

 Reflexão de Foco 

 

A troca comunicacional acerca do estado do projeto também pode dar-se na forma 

dum diálogo livre. Não é obrigatório que haja aconselhamento metódico pelos pares. 

No entanto, o aconselhamento metódico pelos pares costuma resultar em debates 

mais aprofundados e aumenta as hipóteses de se entender perspetivas diversas. 

 

Materiais: dependendo do método: cartões para tirar notas contendo os 
esquemas das partes de diálogo, flip chart para tomar nota dos resultados 

 

 
Duração: dependendo do método, 60 a 90 minutos 
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Ter Resistência – como manter tudo a rolar? 

Os facilitadores explicam o que significa realmente a prototipagem. O que está por trás 

desta ideia de testar, avaliar com rapidez e adaptar-se em vez de se gastar muito tempo 

com a análise dos projetos? 

Todos os participantes praticam a prototipagem sozinhos: adaptação e 

integração de novas informações. O que é que se desenvolveu de forma 

diferente na prática em relação aquilo que se esperava? Qual foi o motivo 

desta diferença? Que intervenientes não participaram de todo, que 

intervenientes se comportaram de forma diferente da que se esperava, que intervenientes 

ignorei? 

Dá-se aos participantes uma ideia acerca do conceito de prototipagem explanado no livro 

Theory U de C. Otto Scharmer. Como é que posso avaliar e, possivelmente, adaptar um 

projeto de forma a que este corresponda à meta e às necessidades das partes envolvidas? 

Depois de todos os participantes terem identificado o seu “problema” individual com a 

implementação, os facilitadores dão um exemplo de círculo de soluções para um dos 

participantes, apresentam a forma como se concretiza o problema, enumeram os recursos 

de reforço para o ultrapassar, apontam as possibilidades e, no fim, chega-se a acordo em 

relação aos primeiros passos. 

 

 

Materiais: conteúdos relativos à definição de 
prototipagem em PowerPoint ou num flip chart, 
flip chart com um círculo de soluções 

 
Duração: 90 minutos 

 

Separação e encerramento da formação 

No fim dos três dias do programa de formação, é boa ideia voltar a “inspecionar” as 

experiências comuns e os exercícios metódicos. Os facilitadores podem mostrar o percurso 

efetuado na formação no próprio chão; por exemplo, com a ajuda de cartões ou símbolos 

de metaplanos, e podem percorrer o curso em conjunto com o grupo. Os participantes 

deverão ser capazes de dar a conhecer os seus pensamentos e os efeitos opcionais da sua 

aprendizagem pessoal no que diga respeito a cada exercício ou experiência. Portanto, 

deverá ser possível, no fim da formação, resumir os conteúdos, facilitar uma transferência 

de conhecimentos e receber feedback acerca do trabalho em comum. 



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 

Seminar for Managers and Executives 

 

 
23 

 

Também será útil criar e implementar um grupo de participantes que se irá manter em 

contacto constante acerca do desenvolvimento do processo de mudança. 

A aprendizagem comum não deverá ser dada como terminada no fim do terceiro dia da 

formação, devendo, pelo contrário, ser aprofundada através de mais aconselhamento 

cooperativo. Sugere-se um intervalo de três meses até à realização da reunião seguinte. 

 

Reflexão e conclusão da formação 

 

 

Materiais: dependentes da conclusão 

 
Duração: 45 minutos  
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MANUAL DO FORMADOR 

  

CONHECIMENTOS: OS QUATRO NÍVEIS DA ESCUTA, DA AUTORIA DE 

CLAUS OTTO SCHARMER 

Nível 1 Descarga 

Estamos todos cientes disto. Alguém fala. Alguém escuta. O que se escuta é traduzido na 

linguagem do ouvinte. Portanto, o que chega ao ouvinte é aquilo com que este já está 

familiarizado, aquilo que acompanha e confirma a sua visão do mundo, aquilo de que ele já 

estava à espera. Ninguém faz esta “tradução” de forma consciente. É apenas a forma mais 

simples de absorver, sem esforço, o que nos chega aos ouvidos e ao cérebro. Viramo-nos 

para dentro e confirmamos as nossas convicções. 

Pensamento fechado 

Nível 2 Escuta Factual 

É claro que também estamos familiarizados com este processo. Escutamos e começamos a 

perceber que existem diferenças: o que escuto não corresponde ao que observo no mundo. 

Alguém me diz alguma coisa inesperada e oposta à minha opinião. Não a conheço, fico 

surpreendido, mas registo-a. 

Mente aberta 

Nível 3 Escuta Empática 

Só no decurso da vida é que as pessoas aprendem a escutar e empatizar em 

simultâneo com um falante. A perceção ocorre no decurso duma situação. Não escuto a 

partir dum ponto de vista pessoal ou da imaginação, tentando, pelo contrário, ter uma ideia 

do contexto do falante e empatizar com essa pessoa. Ao mesmo tempo, deixo cair a minha 

própria agenda. Não escuto apenas com a minha cabeça, uso também os meus sentimentos 

como antenas e fontes de informação. Observo pelos olhos doutra pessoa, adoto uma nova 

perspetiva e abro o meu coração à possibilidade de mudança. 

Coração aberto 

Nível 4 Escuta Generativa 

Este processo revela uma nova dimensão. Abro-me e integro a novidade. Pode ter lugar um 

processo criativo relativo ao meu próprio desenvolvimento e aceito a mudança 

fundamental porque fui convencido pelo que escutei. 

Vontade aberta 



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 

Seminar for Managers and Executives 

 

 
25 

 

© Ester Ortega Níveis da escuta 

Esta teoria revela que a escuta pode ser uma atividade muito consciente e ativa. O ouvinte 

toma a sua própria decisão em relação ao grau de abertura que irá alcançar ou se apenas 

vai ouvir o que quiser ouvir, decidindo também se vai ser empático ou até envolver-se 

completamente com argumentos diferentes – e a que nível deixará que a conversa se faça. 

Vai permanecer em modo de pensamento fechado ou irá abrir-se a algo de novo? Isto irá 

determinar se o falante se irá sentir ou não realmente escutado e compreendido. Logo a 

partir do terceiro nível da escuta empática, surge uma perceção de intimidade e aceitação. 

Ao nível da escuta generativa, o que é dito tem um impacto real no ouvinte. Esta conversa 

tem sido construtiva para ambos os lados e, daí em diante, sentem-se ligados duma forma 

nova e diferente, porque agora partilham uma pequena porção do mundo. 
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Método:  Entrevista em Diálogo 

Os participantes arranjam um lugar sossegado na sala e sentam-se em frente um do outro 

(sem mesas). Falam à vez um com outro durante dez minutos cada um acerca do que lhes 

passa pela cabeça em relação às questões colocadas. O parceiro (ouvinte) de diálogo não 

interrompe e evita fazer perguntas, comentários ou dar a sua opinião pessoal acerca do que 

foi dito. Escuta cuidadosamente e só pode fazer perguntas relativas à compreensão, caso 

não perceba o significado dum determinado termo usado pelo falante. O falante está a 

tentar falar de forma a que a sua contraparte o consiga entender corretamente. 

 

Método:  Passeio em Diálogo 

Tal como na entrevista em diálogo, os parceiros de diálogo também deverão debater uma 

questão pessoal importante. As partes do ouvinte e do narrador são idênticas. As únicas 

diferenças residem no âmbito (um mínimo de 20 minutos por parte) e no tipo de 

comunicação. Pede-se aos participantes que deem um passeio no qual deverão abordar um 

problema preestabelecido. Durante o passeio, os participantes deverão poder caminhar 

lado a lado, prestar toda a atenção ao narrador e melhorar a sua capacidade de escuta. 

Dessa forma, deverá ser possível estimular ainda mais o seu raciocínio. 

Prototipagem – o microcosmos do futuro 

Otto Scharmer recomenda que se inicie os processos de mudança com o desenvolvimento 

dum pequeno protótipo. Isto também pode ser indicado como pequenas ilhas de 

experiências e êxitos. É possível praticar-se a forma como se desenvolve coisas novas e 

desfrutar da implementação rápida e bem-sucedida. No entanto, também é possível 

aprender que mesmo um trabalho intenso de preparação poderá não resultar 

imediatamente num êxito, e aprender a forma de se reajustar a abordagem caso isso 

aconteça. É assim que se reúne um conjunto alargado de experiências que permite gerir de 

forma profissional os projetos futuros de maior escala. “Os protótipos são pistas de 

descolagem para o futuro e tornam possível descobrir-se o futuro através de ações 

práticas.” (cf. Scharmer, Käufer, 2008). É importante ter em conta, nesta ligação, que não é 

necessário atingir-se soluções perfeitas ou definitivas. Dá-se espaço para o crescimento, a 

mudança e o desenvolvimento de coisas novas.  

 

Para se obter mais informações acerca desta problemática, recomendamos vivamente a 

literatura disponível acerca da Theory U de Otto Scharmer, bem como os livros de 

instruções gratuitos disponíveis na Internet. 
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Método:  Fishbowl 

A ideia duma conversa fishbowl é envolver um grupo heterogéneo de pessoas em debates 

aprofundados acerca de determinadas questões essenciais. A forma fishbowl assegura 

debates controversos. Da mesma forma, destaca e canaliza diferentes pontos de vista. 

O círculo interno (de cadeiras) serve para promover debates animados.  

Ambiente para o local de debate fishbowl: Deverá haver espaço suficiente para acomodar 

um círculo interno de três a sete cadeiras (dependendo do tamanho do grupo) e colocar 

todo o público e os observadores num ou mais círculos de cadeiras à volta do círculo 

interno. 

Procedimento fishbowl: A conversa fishbowl, centrada em questões-chave pertinentes, é 

precedida por debates mais focados – como, por exemplo, em pares ou grupos mais 

pequenos. Um representante de cada um destes grupos mais pequenos deverá participar 

no círculo interno. O facilitador e os representantes profissionais possivelmente relevantes 

juntam-se ao debate. Os participantes sentam-se à volta deste grupo de pessoas e 

acompanham o debate que está a decorrer no círculo interno. 

Uma ou duas cadeiras do círculo interno permanecem vazias. Se algum participante do 

círculo externo quiser contribuir para o debate, poderá ocupar uma cadeira vazia em 

qualquer altura. Assim que o participante tiver expressado um pedido ou um interesse, 

regressará ao círculo externo, dando assim oportunidade a outra pessoa de se juntar ao 

círculo interno. O processo de avaliação implica que todos os participantes contribuam com 

as respetivas análises individuais acerca dos trabalhos do debate. O resultado do debate 

pode ser coletivamente resumido imediatamente após estas análises. 

Regras do fishbowl:  

 a conversa fishbowl só tem lugar no círculo interno 

 só deverá falar uma pessoa de cada vez 

 qualquer pessoa do círculo externo pode ocupar uma cadeira vazia no meio 

 a pessoa sentada na cadeira vazia tem direito a falar imediatamente 

 depois de acabar de dar o seu contributo, a pessoa regressa ao círculo externo 

  

Método: Cápsula do Tempo 

O objetivo deste método é permitir que os participantes formulem um futuro ainda 

inexistente, positivo e concretizável. Este método destina-se a despoletar ideias que não 
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estejam diretamente relacionadas com o presente e as condições e os obstáculos 

existentes, contemplando, em vez disso, quaisquer novas opções. 

Implementação deste método: 

Os participantes sentam-se em cadeiras dispostas em filas como, por exemplo, num avião. 

Em seguida, é lançada a viagem no tempo: o facilitador conta animadamente a história 

desta viagem no tempo (por exemplo: “Pomos a máquina do tempo a funcionar e 

programamo-la para o ano 20XX. Saímos do presente e viajamos pelo tempo. Passamos por 

muitos invernos gelados e verões cheios de sol. Deixamos para trás as reuniões, as 

experiências surpreendentes, os grandes desafios e os encontros emocionantes com outras 

pessoas…”) Com este passo – ao contar esta história – é necessário que o par de 

facilitadores seja bem-sucedido em transportar os participantes consigo, na mente e nas 

emoções, impelindo-os para um futuro que ainda não existe. Poderá ser útil estimular a 

criatividade dos participantes recorrendo-se a pequenos acessórios ou mudando de sala 

(por exemplo, uma mesa com decorações de Natal poderia simbolizar a celebração natalícia 

do futuro, na qual os participantes se iriam reencontrar e poderiam debater o aqui e agora 

do futuro). 

Importante: Os facilitadores tentam introduzir uma imagem vívida do aqui e agora do 

futuro e deixam claro que os participantes deverão esboçar um futuro desejável. Durante o 

primeiro passo, não se deverá fazer qualquer comparação com o presente, devendo, pelo 

contrário, destacar-se o potencial de concretização deste futuro imaginado. 

  

Os facilitadores anotam os aspetos mais importantes das conversas entre os participantes 

em cartões para tirar notas, registando assim os aspetos essenciais dum possível futuro. 

Estes aspetos são, em seguida, afixados num placard, sendo visíveis para todos e 

constituindo, portanto, uma ligação a uma possível meta de mudança. 

Depois de se terminar este exercício, a cápsula do tempo é configurada para o presente e o 

grupo regressa ao presente, levando consigo todos os conhecimentos recém-adquiridos. 

Pressupostos e contexto do método: 

Os participantes deverão sempre conversar sobre as metas atingidas no presente do 

indicativo. Isto facilita a perceção do futuro como algo de real e concretizável. O objetivo é 

levar o nosso eu atual a envolver-se num diálogo com o nosso futuro eu, o qual já terá sido 

capaz de lidar bem com situações desafiantes e criar algo novo. As respostas às nossas 

perguntas e aos nossos desafios atuais estão no nosso futuro eu. O ponto de arranque do 

“diálogo criativo entre as nossas duas identidades” é também mencionado na Teoria U de 

Otto Scharmer. Os facilitadores melhoram a conversa durante o modo do futuro fazendo 

perguntas inspiradoras. Alguns exemplos: 
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 Se olhar para o passado a partir do estadio presente, o que tem vindo a acontecer? 

 O que é que fez para tornar o presente muito melhor para se viver do que o 

passado? 

 Quem é que está ativamente comprometido com processos no presente com os 

quais não tenha estado envolvido no passado? Como é que atingiu ou facilitou este 

envolvimento? 

 Que sensação tem ao olhar para o presente? 

 O que é que deixou de fazer ao longo dos últimos anos? 

 Que conselhos daria ao seu eu passado para que este agisse doutra forma? 

O objetivo é estimular um diálogo entre os participantes e motivá-los para que se envolvam 

positivamente com as ideias dos outros. No melhor cenário possível, os participantes 

conseguiram inspirar-se mutuamente com imagens ousadas do futuro, logrando assim 

anular completamente a situação atual que, muitas vezes, parece difícil e esgotante. 

 

CONHECIMENTOS:  TEORIA DE SISTEMAS RELACIONADA COM 

PROCESSOS DE MUDANÇA 

Nesta altura, só irá encontrar um breve esquema da abordagem teórica aos sistemas. Os 

seguintes itens podem ser identificados como os principais princípios da teoria de sistemas 

relacionada com a gestão da mudança: 

As coisas não acontecem segundo uma determinação causal (se A=>B=>C); estão, pelo 

contrário, inter-relacionadas: 

             A 

 

 

     B             C 

 Neste processo, coloca-se sempre a questão do  

o Padrão e do 

o Efeito. 

 A realidade deve ser sempre entendida como um constructo individual. Importante: 

Que sentido atribuímos subjetivamente a que itens? O nosso ponto de partida de 

trabalho é o constructo do ambiente em que vive um indivíduo cujas ações e 

pensamento estarão sempre ligados a um sentido de realização pessoal. 



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 

Seminar for Managers and Executives 

 

 
30 

Portanto, a nossa perceção baseia-se sempre em experiências individuais do todo e na 

respetiva interpretação subjetiva. 

Quando três homens cegos se depararam com um elefante, cada um deles proclamou alto e 

bom som a sua descoberta. “É uma coisa áspera, grande e plana como um tapete”, disse o 

primeiro, que estava a agarrar uma das orelhas do animal. O segundo, que tinha tocado a 

tromba, discordou veementemente: “Eu é que sei o que isto é. É uma mangueira comprida e 

oca.” O terceiro, que tinha agarrado uma das pernas dianteiras, declarou: “É grande e 

sólida, como uma coluna.” 

O sistema complexo no qual participamos como partes dum todo consiste em muitas 

pessoas diferentes com relações e padrões de comunicação individuais. É parte duma 

história de desenvolvimento que está em constante mudança. Mesmo as regras, normas e 

valores nos quais se baseiam os sistemas individuais e que influenciam as nossas ações e 

ideias são passíveis de mudança, moldando portanto os nossos padrões de comportamento. 

Um sistema vivo é uma entidade. O seu caráter depende do todo. O mesmo se pode dizer 

em relação às organizações: para dar início à mudança num subsistema, é necessário 

examinar-se por completo o sistema que gerou todos estes subsistemas. 

Recomenda-se um aprofundamento das leituras para se melhorar a compreensão da teoria 

de sistemas, a qual é necessária para uma gestão da mudança bem-sucedida.  

  

Método:  Colagem dum Esquema 

Trata-se da representação gráfica dum item (um sonho grandioso) que até agora não tenha 

sido representado e que, desta forma, será revelado ao mundo. Os participantes deverão 

desenvolver, de forma criativa, uma ligação com a meta, isto é, com o esquema da 

mudança. Esta ligação permite que se alcance uma expressão não verbal dos pensamentos 

e das ideias. Opcionalmente, a colagem pode ser substituída pelo chamado póster de 

metas, o qual lida com o esquema de forma gráfica (imagens, ilustrações e cores). 

Depois de os facilitadores terem explicado a tarefa, dá-se aos participantes 30 a 40 minutos 

para representarem o seu esquema da mudança numa folha de papel de flip chart, 

recorrendo a revistas, cola, tesouras, restos de tecido, etc. 

Este exercício deverá ser executado individualmente ou em pequenos grupos de até quatro 

pessoas. 

Os facilitadores fornecem os materiais e colocam-nos nas mesas. Os participantes começam 

assim que tiverem recebido uma breve introdução à tarefa, os materiais e a duração do 

exercício. O método termina com uma apresentação das colagens ou dos pósteres de metas 

pintados. Uma breve apresentação pelos respetivos criadores também poderá ser útil. As 

interpretações ou comentários pelos outros participantes não fazem parte deste exercício. 
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Método:  PATH e Mini-PATH 

O PATH é um processo de planeamento com um círculo de apoiantes para as pessoas que 

tenham uma ideia acerca de qual deverá ser a sua situação no futuro, mas que ainda 

precisam de determinar a forma de se lá chegar. O processo PATH é baseado nos valores e 

perspetivas partilhados pela pessoa responsável pelo planeamento e pelos respetivos 

apoiantes. Baseia-se num futuro desejável, descreve a situação atual e procura obter dos 

apoiantes e fortificadores a forma de se atingir a meta, especifica os passos intermédios 

importantes e termina com um plano de ação meticuloso para o mês seguinte. O processo 

PATH pode ser aplicado a indivíduos, famílias, projetos e organizações. 

O PATH foi desenvolvido por Jack Pearpoint, John O’Brien and Marsha Forrest nos Estados 

Unidos no início dos anos noventa. A sigla PATH começou por ser a abreviatura de “Planning 

Alternative Tomorrows with Hope” (Planeamento de Amanhãs Alternativos com 

Esperança); no entanto e atualmente, Pearpoint, O’Brien e Forrest só utilizam a forma 

abreviada, uma vez que palavra inglesa “path” significa “caminho”. O PATH inclui oito 

passos que são graficamente registados num póster grande (O’Brien, Pearpoint, Kahn; 

2010) 

O Mini-PATH, por outro lado, é um método adaptado para se permitir que os indivíduos e 

os grupos pequenos possam definir passos de mudança significativos, independentemente 

da existência dum círculo de apoiantes. Este método alternativo inclui a mesma abordagem 

que o PATH: Depois de se conceber uma chamada Estrela Polar (já existente, neste caso, 

graças às Cinco Dimensões da Inclusão), deverá conceber-se uma visão dum futuro 

grandioso e imputá-la a um ano em concreto, o qual deverá ser, no máximo, dali a três 

anos. Esta meta deverá ser graficamente registada e tão ilustrada quanto possível, para que 

se crie um vínculo emocional. 

A situação atual só deverá ser examinada e descrita em relação à meta num segundo passo. 

Neste momento, podem ser declaradas, no póster do Mini-PATH, as etapas intermédias, as 

fontes de energia e os aliados necessários para se atingir a meta final. Por último, são 

explicados em detalho os passos seguintes (O que deverá ser feito na próxima semana? E 

no futuro próximo?), a fim de se gerar um plano de ação que possa ser colocado em prática. 
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© Our PATH Wunschwege Leben mit Behinderung Hamburg 

  

Método:  Perguntas Viradas do Avesso 

Este método está centrado em se “virar do avesso” o desafio. O facilitador reformula o 

desafio ou problema de forma precisamente oposta. A pergunta normal relacionada com 

processo bem-sucedido seria: “O que temos de ter conta para envolvermos 

tantos intervenientes quanto possível?” 

Por oposição e de acordo com método Virar do Avesso, a pergunta será: “Do que 

precisamos para excluirmos do processo tantos intervenientes quanto possível?” 

A vantagem do refraseamento é que – paradoxalmente – sabemos exatamente o que não 

funciona e quais são os motivos para que isso aconteça. Detetamos os enganos, obstáculos 

e problemas mais claramente do que as soluções. 

Se um problema for bem refraseado no seu exato oposto, o método de virar do avesso irá 

sempre funcionar, especialmente com equipas inexperientes. 

Outros exemplos de perguntas viradas do avesso: 

O que temos de fazer para mostrar aos intervenientes que já conhecemos todas as respostas 

e que não precisamos dos seus conhecimentos individuais? 

 Como conseguimos que todas as pessoas envolvidas tenham uma noção vaga e 

obscurecida do que deverá ser mudado? 

 O que deveremos fazer para criar uma atmosfera de exclusão? 
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 O que temos de fazer para que uma reunião esclarecedora pareça redundante e 

aborrecida? 

 Como damos aos outros a ideia de que o trabalho de equipa não pressupõe a 

igualdade entre os participantes? 

 Que tipo de linguagem deveremos usar para sejamos percebidos pelo mínimo de 

intervenientes? 

 Que tipo de atitude é melhor para se promover o desânimo imediato perante o 

primeiro fracasso atribuindo as culpas aos outros? 

Peça a todos os participantes para terem ideias e as anotarem nos cartões para tirar notas. 

Todos deverão tirar notas sozinhos e ninguém deverá falar. “Escrita mental”. 

Subsequentemente, estas respostas são agregadas em grupos. 

Agora, o passo seguinte deverá ser reverter-se as “ideias negativas” em positivas e utilizá-

las como inspiração direta para ideias verdadeiras. 

  

Método:  Consultoria entre Pares 

Consultoria mútua entre todos os intervenientes, a respeito das questões ou problemas 

através de um enquadramento conversacional predeterminado, e aplicação de vários 

métodos. 

Características e Metas 

 Reflexão sobre o seu próprio comportamento e a sua própria forma de funcionar 

 Inclusão e utilização de diversas experiências e perspetivas 

 Abertura sistemática de novas perspetivas sobre os padrões restritivos de conduta 

Condições Gerais 

 Duração aproximada de 45 minutos por caso 

 Número de participantes: 6 a 9 como consultores ativos (caso haja um número 

maior, os restantes deverão assumir um papel de espetadores) 

  

Materiais:  

 Flip chart contendo imagens que destacam os vários métodos e as seis fases 

segundo as quais se realiza a consultoria entre pares. 

 Flip chart para se registar os resultados 
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Preparação da Facilitação 

 Conhecimento acerca das seis fases segundo as quais se realiza a consultoria entre 

pares 

 Conhecimento dos vários métodos utilizados na consultoria entre pares  

  

Procedimento 

1ª Fase: Seleção de Participantes 

Os participantes decidem quem deverá desempenhar os papéis de consultor e de 

consulente. Além disso, uma pessoa deverá desempenhar o papel de moderador. 

 

2ª Fase: Relatório Espontâneo e Perguntas de Compreensão (15 minutos) 

O consulente explica a situação do seu ponto de vista subjetivo. No fim da descrição da 

tarefa, os consultores podem colocar perguntas de compreensão. 

  

3ª Fase: Problema Principal 

O moderador pede ao consulente para explicar exatamente qual é a pergunta principal 

acerca da qual está à procura de conselhos durante o procedimento seguinte. 

Caso o consulente tenha dificuldade em explicitar claramente qual é a pergunta principal, 

pode ser aplicado o método de se “(Re)inventar uma pergunta principal”. Os consultores 

sugerem perguntas principais possíveis. 

4ª Fase: Escolha de Métodos 

O consulente sugere um método que considera ser produtivo em relação à pergunta 

principal. 

 Os consultores sugerem também um método que consideram ser produtivo em 

relação à pergunta principal. 

 O moderador apoia todas as pessoas envolvidas a chegarem a uma decisão em 

relação ao método escolhido. 

5ª Fase: Consultoria (10 minutos aproximadamente) 

 Os consultores aconselham o consulente de acordo com o método escolhido. 

 O moderador assenta os contributos dos consultores no flip chart. 

 Durante esta fase, o consulente limita-se a escutar e a tentar entender realmente as 

ideias dos consultores. 

6ª Fase: Conclusão 



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 

Seminar for Managers and Executives 

 

 
35 

O moderador pergunta ao consulente quais das ideias recolhidas considera úteis em relação 

à pergunta principal. 

O consulente dá a sua opinião sobre as sugestões que considera úteis e agradece aos 

consultores pelo apoio prestado. 

Características Especiais 

Com a consultoria entre pares, são aplicados diferentes métodos para diferentes cursos de 

ação. Dependendo da questão principal em causa, esta também poderá ser tratada várias 

vezes com recurso a diversos métodos. Este processo conduz a uma variedade de opções de 

ação. 

Nos parágrafos seguintes encontram-se vários métodos possíveis: 

Brainstorming 

Objetivo: recolher uma diversidade de abordagens; utilizar a criatividade do grupo 

Pergunta: “O que poderia ser bem feito numa situação como esta?” 

Procedimento: Todas as ideias são permitidas. Todas as ideias são expressas e registadas 

num flip chart. As ideias e sugestões não são criticadas. 

 

Brainstorm Virado do Avesso  

Objetivo: recolher uma diversidade de sugestões; utilizar a inventividade do grupo   

Pergunta: “O que poderia o consulente fazer para agravar a situação?” 

Procedimento: Todas as ideias são permitidas. Todas as ideias são expressas e registadas 

num flip chart. As ideias e sugestões não são criticadas. 

 

Feedback  

Objetivo: recolha das emoções e pensamentos dos consultores ao escutarem o relatório 

espontâneo, simpatia emocional. 

Pergunta: “Que tipo de pensamentos, emoções e reações interiores são despoletadas em 

mim pelo relatório espontâneo?” 

Procedimento: Todos os consultores descrevem o que o relatório provocou neles e a ideia 

com que ficaram do consulente. 
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Descoberta ou invenção dum problema principal 

Objetivo: encontrar uma questão principal sobre a qual o consulente gostaria de receber 

conselhos. 

Pergunta: “Qual poderia (também) ser a pergunta principal do consulente?” 

Procedimento: todos os consultores completam a frase: “Para mim, a pergunta principal 

seria…” Todas as sugestões são registadas no flip chart. Subsequentemente, o consulente 

explica até que ponto as perguntas principais propostas são relevantes para ele ou ela. 

 

Perguntas em Aberto  

Objetivo: recolher mais perguntas, desenvolver outras perspetivas. 

Pergunta: “Que perguntas adicionais poderia o consulente colocar, para se aproximar mais 

duma possível solução?” 

Procedimento: os consultores recolhem perguntas mais aprofundadas. Estas são anotadas 

num flip chart. 

 

Invenção de Surpresas 

Objetivo: ultrapassar as situações de impasse, quebrar os círculos viciosos 

Pergunta: “Que ideias pouco habituais poderiam ajudar o consulente a promover o 

desbloqueio nessa situação?” 

Procedimento: Os consultores recolhem ideias e surpresas criativas 

 

Reinterpretação 

Objetivo: mudança de perspetiva; procurar um bom motivo em vez dum mau motivo 

Pergunta: “Como se poderia olhar favoravelmente e, portanto, reinterpretar a situação 

complexa ou os respetivos aspetos distintos, ou as intenções dos intervenientes?” 

Procedimento: anotar coletivamente, no flip chart, cinco ou oito frases que resumam o 

problema ou comportamento. Todos os consultores tomam nota das respetivas 

reinterpretações de todas as frases. Em seguida, as reinterpretações são lidas em voz alta. 
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Método: Os Seis Chapéus do Pensamento (Six Thinking Hats), da 
autoria de Edward de Bono 

Processamento de tarefas intrincadas e otimização das ideias e soluções já compiladas. 

Funções e Objetivos 

 Inclusão e utilização de diversas experiências e perspetivas 

 Abertura de novas perspetivas sobre os padrões restritivos de conduta 

 Debates eficazes que tenham em conta todas as perspetivas disponíveis 

  

Condições Gerais 

 Duração: 40 minutos 

 Número de participantes: pelo menos 12 

 

Materiais 

Opcionais: chapéus de 6 cores que simbolizem as várias perspetivas 

Alternativamente: cartões de tirar notas de 6 cores diferentes 

Preparação da Facilitação 

Descrição de seis perspetivas em tiras de papel 

  

Agenda 

1. O facilitador apresenta os vários chapéus e as respetivas perspetivas. 

2. Os participantes dividem-se em igual número pelas seis perspetivas. 

3. A fim de simbolizarem as diferentes partes que irão representar no pensamento e debate 

durante o seguinte curso, todos recebem um chapéu (ou um cartão) da respetiva cor. Além 

disso, recebem tiras de papel contendo as descrições das suas perspetivas. 

4. Atribui-se aos participantes algum tempo para que se familiarizem com as suas partes. 

Chapéu branco (factos): informações objetivas, factos, nenhuma opinião subjetiva, 

nenhuma avaliação. 

 Quais foram os conteúdos? 

 Qual foi o processo? Como é que o processo avançou? 
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 Quais foram, para si, as ideias e os resultados mais importantes?  

 

Chapéu vermelho (impressões, emoções): pensamento subjetivo e emocional, atenção 

voltada para dentro, emoções. 

 Que emoções diferentes percebeu ou testemunhou no decurso do processo? 

 De que forma se expressaram? 

 Como se desenvolveram, como estão agora? 

 

Chapéu amarelo (benefício, vantagem): otimismo realista, argumentos positivos, 

enumeração das vantagens e possibilidades 

 O que foi ou é agradável na forma como tudo decorreu? 

 O que lhe agradou particularmente? 

 Que vantagens ou benefícios vê… 

 … para o processo de mudança? 

 … para a equipa? 

 … para si próprio? 

  

Chapéu preto (criticismo, desvantagens): advertência dos perigos e riscos, precaução, 

evitamento dos danos 

 O que foi difícil na forma como tudo decorreu? 

 O lhe desagradou em particular? 

 Que desvantagens vê? 

 Que obstáculos serão provavelmente ultrapassados? 

 

Chapéu verde (ideias, alternativas): recomendações criativas, novas ideias 

 Que tipo de ideias aprofundadas tem? 

 Que alternativas conseguiu imaginar? 

 O que deverá acontecer em seguida? 
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Chapéu azul (processo, metanível): visão a partir do exterior, regime, organização das ideias 

 Se alguém tivesse olhado para o processo a partir do exterior, o que diria essa 

pessoa… 

 … acerca do processo? 

 … acerca da equipa? 

 … acerca do grupo do projeto? 

   … 

  

5. Debate 

 Debate com Facilitador: durante um debate presidido, o facilitador pode pedir aos 

participantes para contribuírem para o debate a partir da sua própria perspetiva. 

(por exemplo: “Agora gostava de ouvir alguns contributos vermelhos para o 

debate”) 

 Debate sem Facilitador: os intervenientes anunciam a sua escolha de cor (v.g., 

“Agora escolho o chapéu verde e sugiro…), contribuindo assim para o debate a partir 

da sua respetiva perspetiva escolhida. 

  

6. Avaliação de novas ideias, sugestões e pensamentos 

Particularidades 

 Este método proporciona, em simultâneo, um grande potencial de se obter 

resultados e uma experiência muito divertida. 

 Uma vez que todos os intervenientes tomam parte ativa (perspetivas diferentes), é 

possível ter debates mais abertos. 

 

Método: Reflexão de Foco 

 

Área de Aplicação 

Desenvolvimento de questões ou problemas a partir de diferentes perspetivas 

Funções e Objetivos 

 Abertura de novas perspetivas sobre os padrões restritivos de conduta 
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Condições Gerais 

 Duração: 40 minutos (20 minutos de preparação em grupos pequenos, 20 minutos 

de apresentação dos resultados dos grupos) 

 Número de participantes: pelo menos 10 

 

Materiais 

 tiras de papel contendo descrições dos grupos e das suas perspetivas, a partir das 

quais se extrairão as perguntas a colocar em debate. 

 flip charts 

 canetas de feltro 

 Possivelmente uma sala à parte para evitar a interrupção do trabalho dos grupos 

pequenos 

  

Preparação da Facilitação 

Apresentação dos quatro grupos e das respetivas perspetivas em papel 

 Grupo de Bobos 

 Grupo de Sábios e Sábias 

 Guardiães da Justiça 

 Os Espíritos Benfazejos da Coragem 

 

Agenda 

1. O consulente dá uma ideia geral do problema 

2. Podem ser colocadas perguntas de compreensão 

3. Os participantes dividem-se por igual em quatro grupos representando as respetivas 

perspetivas. 

4. Os representantes dos grupos familiarizam-se com as suas perspetivas e retiram-se 

para debater (20 minutos, aproximadamente). 
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Grupo 1: Grupo de Bobos 

Este grupo está encarregado de exagerar o problema dum ponto de vista cómico e 

provocador, permitindo assim ao consulente inventar as novas perspetivas criando uma 

caricatura desta preocupação. Os bobos deverão ter um desempenho tão vívido e jocoso 

quanto possível. Consideram um grande privilégio poderem apresentar as soluções mais 

disparatadas. 

 

Grupo 2: Grupo de Sábios e Sábias 

Este grupo desempenha a tarefa de resumir quaisquer contradições, paradoxos e 

perspetivas de solução numa história ou metáfora, devendo contá-la ao consulente. O 

grupo preocupa-se em levar a cabo a sua tarefa com uma abordagem muito holística. 

 

Grupo 3: Guardiães da Justiça 

Este grupo garante que todos os intervenientes são adequadamente respeitados, alerta 

contra as consequências negativas das ações e perceções irrefletidas e o perigo do abuso de 

poder. A administração da justiça, bem como colocar-se do lado dos segregados e 

esquecidos, é um aspeto importante da sua função de guarda. A sua ação principal é fazer 

perguntas. 

 

Grupo 4: Os Espíritos Benfazejos da Coragem 

Este grupo suporta e dá força ao consulente, informando-o com um comentário 

encorajador acerca dos recursos e das futuras soluções e possibilidades de 

desenvolvimento. 

 

5. Os representantes das diferentes perspetivas apresentam os seus resultados. 

6. O consulente dá feedback e formula os passos (provisórios) da solução. 

7. Análise por todos os participantes, troca mútua de informações acerca da forma 

como cada um deles experienciou o método e o trabalho sobre o problema. 

Especificidades 

 Este método é diversificado devido à sua abordagem criativa e lúdica. 

 Os intervenientes devem estar preparados para se envolverem realmente com os 

respetivos papéis. 
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