
HABILIDADES
DE FACILITAÇÃO



SÍNTESE



SÍNTESE

Resumir vários tópicos que estão sendo discutidos 
simultaneamente 

Evitar discussões infinitas e pessoas empacadas em opiniões 
divergentes que não avançam.

O que é necessário fazer? Ajudar os participantes a consolidar 
pensamentos, fornecer às pessoas categorias mentais e ajudar a 
memorizar informações e melhorar o entendimento. 



Recuperar a questão que originou a discussão: 
“Estamos discutindo sobre os cacarecos.”

Indicar os tópicos: 
“À VIC reforçou que ninguém trás e a LU expôs sobre continuar pedindo para as 
pessoas.”

Resumir os principais pontos de cada tópico: 
“Sobre à questão de ninguém trazer, à VIC falou que ninguém tem embalagem em 
casa.
Sobre o pessoal continuar trazendo LU explicou que a galera traz segunda-feira, 
pois domingo acaba-se sempre consumindo algo em casa que gera embalagem.

Dizer algo que faça a ponte com o próximo tópico: 
“Analisamos à questão dos cacarecos. Agora vamos discutir mudanças específicas 
que vocês gostariam de propor para os roubos de canetas pelos participantes..”

SÍNTESE



ENCORAJAMENTO



ENCORAJAMENTO

Induzir as pessoas a participar, sem que elas se sintam 
pressionadas

Evitar que o rumo da discussão siga à direção imposta por 
aqueles que falam primeiro - geralmente são mais verbais e 
menos tímidos.

O que é necessário fazer? Ajudar a equilibrar à discussão 
puxando novos pontos de vista.



ENCORAJAMENTO

Exemplo de encorajamentos:
“Alguém tem mais ideias sobre à questão dos cacarecos?”
“Uma posição diferente?”
“Todos concordam?”
“Alguém gostaria de sugerir algo diferente?”

Para os tímidos:
“LUCAS, há algum pensamento que você queira dizer?”
“Você gostaria de adicionar alguma coisa?”
“Você tá com cara de quem quer dizer alguma coisa...”

Para segurar os que falam muito:
“Vamos falar um de cada vez, LUCAS (o tímido) por que você não fala primeiro?”

*O que ajuda? Times sempre de 4/5



VALIDAÇÃO



VALIDAÇÃO

Legitimar e aceitar o sentimento ou opinião de quem fala, sem 
acatar a opinião como “correta”

Evitar mal entendimentos, contradições, e confusões de 
pensamento/fala.

O que é necessário fazer? Validar o que o locutor fala, o induz a 
se abrir mais e à explicar melhor o seu ponto de vista. 



Parafrasear. Se a afirmação for confusa, resuma;
PAULO, você disse que à abordagem do SIX SIGMA é similar à nossa de DESIGN 
THINKING.

Validar: olhe para a reação do locutor. Diga algo como: 
“É isso,  PAULO? Entendi correto?"

Oferecer o suporte reconhecendo a legitimidade do que a pessoa acabou de 
dizer. Por exemplo: 
“Entendo o que você está dizendo. Eu vejo como você chegou bessa conclusão. O SIX 
SIGMA é uma abordagem super bacana. Eu entendo porque isso importa pra você 
já que pra sua carreira isso fez todo o sentido - esse conhecimento é muito rico! Mas 
para este nosso desafio o DESIGN opera de forma diferente..."

VALIDAÇÃO



EXTRAÇÃO 
DE IDEIAS



EXTRAÇÃO DE IDEIAS

Ajudar as pessoas a esclarecer, desenvolver e refinar suas 
ideias.

Evitar falta de clareza e confusão na comunicação.

O que é necessário fazer? Usar frases para extrair mais 
pensamentos da pessoa, quando as pessoas não estão 
conseguindo se expressar com clareza o que estão pensando.



Exemplos de extração de ideias, opiniões ou sentimentos:
“Você pode me falar mais sobre isso”
“‘Conte me um pouco mais…”
“O que você quis dizer por…”
“Como isso funciona na sua visão?”
“O que importa pra você nessa afirmação?”

EXTRAÇÃO DE IDEIAS



ESCUTA PARA
PONTOS DE ACORDO



Validar áreas de discordância e concentrar o foco nas áreas de 
concordância.

Evitar prolongamento de discordância e acelerar definição de 
ponto de vista/consenso em comum num grupo com muita 
discordância.

O que é necessário fazer? Identificar pontos comum do discurso, 
mesmo na discordância.

ESCUTA PARA PONTOS DE ACORDO



ESCUTA PARA PONTOS DE ACORDO

Sinalizar que vai resumir as diferenças e similaridades do grupo:
“Deixe-me resumir o que estou escutando de cada um de vocês. Estou ouvindo 
muitas diferenças mas também muitas similaridades.”

Resumir as diferenças:
“Parece que um grupo quer sair mais cedo do trabalho durante o período das 
festas e outro grupo prefere tirar uns dias extra de folga.”

Anotar as áreas de comum acordo:
“Mesmo assim, todos parecem concordar que querem algum tempo livre antes do 
ano novo.”

Verificar a precisão:
“É isso mesmo?”



ESCUTA COM
PONTO DE VISTA



Expor opinião como parte do grupo e também facilitar

O que é necessário fazer? O facilitador assume dois papéis - líder 
e participante - expõe à sua opinião e também considera à 
opinião dos demais - facilitando, o processo com base nas 
técnicas de facilitação.

ESCUTA COM PONTO DE VISTA



Revezar entre emitir o seu ponto de vista:
“Na minha visão…”
“O meu ponto de vista é que…”

E facilitar o grupo aplicando todas as dicas anteriores: síntese, validação, 
extração de ideias, etc.

ESCUTA COM PONTO DE VISTA



O PODER
DO SILÊNCIO



O silêncio é uma ferramenta de 
facilitação, não preocupe-se em 
preenchê-lo. Ao mesmo tempo 
que ele enobrece o processo de 
facilitação pois gera empatia; 
também incomoda - 
estimulando à fala do 
interlocutor.



TAMANHO 
DO GRUPO



Regras implícitas: grupos 
sempre até 5 pessoas! 
Estudos mostram que em 
grupos com 6 a energia se 
dissipa, e naturalmente o 
grupo acaba "dividido" em 2 
grupos de 3 pessoas.



PERFIS 
DIFÍCEIS



PERFIS DIFÍCEIS

Mapa de empatia? Carência? 
Ansiedade?

Regras de participação (ex. 
dois comentários por rodada). 
Chame participantes pelo 
nome. Use sinais não verbais 
(contato visual, foque em 
outros espaço da sala). Evite 
atribuir papéis de liderança. 

tagarela múmia

Mapa de empatia? Timidez? 
Propósito? 

Paciência. Faça perguntas 
sobre áreas que ela domina. 
Atribua papel de facilitador em 
sub-grupos.

Mapa de empatia? Entender 
perfis egocêntricos

A importância do consenso. 
Peça o apoio de outros 
membros do grupo. Dividir 
tarefas e papéis entre os 
participantes.

dono da verdade



SIX THINKING HATS



ARQUÉTIPOS



DICAS 
DE OURO



DICAS DE ABERTURA

Não julgue! Confie no processo!

Tempo ajuda na criatividade! Regra do silêncio



DICAS
ANDRAGOGIA



Porque você está me 
ensinando isso?

Adultos precisam saber por que 
necessitam aprender, antes de 
começar a aprender. A tarefa do 
facilitador é ajudar os aprendizes 
a se conscientizarem da 
“necessidade de saber” através de 
experiências em que os 
aprendizes descobrem por si 
mesmos seus gaps. 


