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ROOTS 1 E 2 KIT DE FERRAMENTAS DE ADVOCACY – ANEXOS

Explicação da metodologia dos exercícios
Abaixo são explicados os métodos mais usados para os exercícios neste kit de ferramentas:

Análise de
situações
Buzz groups
Concordância /
discordância
Debate em
plenário
Desenho
Discussão em
pequenos grupos
Dramatização

Usar uma série de acontecimentos fictícios (uma situação) para explorar ideias. As situações devem ser
baseadas na realidade do contexto em que está sendo realizado o workshop, e devem refletir as questões
que as organizações e comunidades dos participantes enfrentam na vida real.
Os participantes viram-se para as pessoas ao seu lado e discutem uma questão rápida e imediatamente.
Alguns participantes, então, fazem um resumo do que foi discutido para o grupo todo.
Uma afirmação é lida em voz alta, e os participantes se colocam em fila, em uma posição que indique seu
grau de concordância ou discordância com a afirmação.
Debate das questões feito por todo o grupo.
Os participantes desenham uma figura ou um diagrama para ajudá-los a expressar o que estão pensando
e, então, explicá-lo aos demais.
Grupos de quatro a oito participantes realizam uma discussão estruturada. Possivelmente se reúnem
novamente com todo o grupo (plenário) para uma apresentação formal ou apresentam suas conclusões
em um debate em plenário (ver acima).
Os participantes recebem um exercício onde fazem uma dramatização. Após a dramatização, é importante
discutir apropriadamente o que foi observado, tanto pela plateia quanto pelos que participaram da
dramatização. Ajuda os participantes a consolidar a teoria através da prática.

Estudos bíblicos

Os participantes leem trechos e/ou exemplos da Bíblia e depois opinam sobre eles. São usados para
extrair os principais pontos de aprendizado.

Estudos de caso

São discutidas as experiências dos participantes ou histórias escritas de organizações parceiras da Tearfund
e extraídos os principais pontos de aprendizado.

Exposição livre de
ideias

Os participantes dizem o que vem imediatamente à mente sobre determinada questão. Pensam intensiva
e coletivamente sobre a questão e compartilham suas perspectivas a respeito. As respostas de todos
geralmente são anotadas por um membro do grupo.

Jogo “encontre
seu par”

Os participantes recebem uma palavra ou frase em um post-it ou folha de papel e devem encontrar seu
“par” – a pessoa com a palavra ou frase correspondente. O jogo funciona bem com pares formados por
uma palavra e sua definição.

Linha do poder

Os participantes recebem algumas fotos de personalidades e devem formar uma linha, com a pessoa mais
poderosa em uma extremidade e a menos poderosa na outra.

Pesquisa na
Internet

O facilitador ou os participantes utilizam um dispositivo com Internet (ex.: computador, celular, tablet)
para buscar palavras ou expressões em um site de busca como Google, Bing ou Yahoo!. O site de busca
gera uma lista de sites com informações relacionadas à pesquisa. É importante selecionar palavras e
expressões com cuidado para obter as melhores informações.

Post-its ou
cartões em
branco

Usados pelos participantes para escrever palavras ou expressões. Geralmente são colados na parede, em
uma folha de papel flip-chart ou no chão para discussão. Este método garante que todos participem e
ajuda as pessoas a expressarem suas reações às questões.

Priorização ou
classificação
Reflexão

Os participantes devem colocar uma seleção de objetos, afirmações ou documentos em ordem de acordo
com determinado critério, como utilidade ou viabilidade.
Os participantes pensam sobre determinada questão, geralmente individualmente e em silêncio. Podem
ser solicitados a compartilhar suas reflexões em seguida.
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Os métodos a seguir não estão especificados nos exercícios, mas podem ser usados de forma
complementar:

Círculos

Passeio pela
galeria

Os participantes usam pequenos círculos adesivos para votar em sua opção preferida. Por exemplo,
podem ser colocadas folhas de papel na parede com diferentes definições. Os participantes então colam
os círculos nos cartões com que concordam ou que preferem. Este método incentiva todos a participar e
tomar decisões por si próprios.
São colocados trabalhos na parede, para que todos os participantes os vejam. Eles, então, fazem perguntas
aos participantes que os escreveram ou desenharam.

Equipamentos
Uma lista de materiais sugeridos para os Exercícios neste kit de ferramentas:
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■

Alfinetes

■

Blocos post-it

■

Canetas esferográficas

■

Canetas para flip-chart em diversas cores

■

Cartões em branco (úteis na ausência de post-its)

■

Cavalete flip-chart com papel

■

Cola

■

Fita adesiva

■

Linha e prendedores

■

Massa adesiva (como Blu-Tack)

■

Papel
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