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APRESENTAÇÃO

O  presente  curso  foi  elaborado  com  o  objetivo  de  contribuir  no  processo  de 

trabalho dos membros dos Comitês de Bacias da Agência Nacional de Águas – 

ANA , como parte integrante do Projeto Água: Conhecimento para Gestão.
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Prezado Aluno,

No decorrer desta unidade você deverá desenvolve competência para:

• Identificar técnicas e atitudes necessárias para o trabalho em grupos;

• Identificar atividades de facilitação e de trabalho em grupo;

INTRODUÇÃO

Decisões tomadas em grupo costumam exigir mais energia e empenho do 

que aquelas resolvidas por uma única pessoa. Essas resoluções se tornam ainda 

mais complexas quando se referem à gestão de bens, posses ou riquezas tão 

importantes quanto os recursos hídricos são na atualidade. A gestão participativa 

das  águas  no  Brasil  é  assim:  uma  tarefa  difícil,  mas  necessária  para  o 

aprofundamento da democracia socioambiental.

É  preciso  se  organizar  para  não  desperdiçar  o  tempo e  a  energia  dos 

membros dos CBHs. Nas suas reuniões, representantes do poder público, dos 

usuários dos recursos hídricos e da sociedade civil têm que tomar decisões em 

conjunto para atingir objetivos comuns à bacia hidrográfica. Logo, a organização 

do  Comitê  deve  incentivar  o  estabelecimento  de  uma  cultura  política 

emancipatória  alinhada  com  os  princípios  da  democracia  participativa.  “Cada 

pessoa humana representa um feixe enorme de potencialidades que querem se  

expressar. Os sistemas impetrantes tentam submeter seus cidadãos à resignação  

e  à  pura  acomodação.  Por  isso,  devemos ser  criativos  e  alternativos  lá  onde  

podemos” (Boff, 2009:59). Sendo assim, os atalhos oferecidos pelas técnicas de 

organização e facilitação de processos decisórios participativos podem ser boas 

opções.

A facilitação de processos participativos ou de grupos é um conjunto de 

técnicas que objetiva, em último grau, melhorar processos coletivos de tomada de 

decisão (Bosch, 2002). Seu objetivo é fazer com que uma reunião qualquer atinja 

seus objetivos de maneira eficiente. Na prática, as técnicas de facilitação podem 

ser aplicadas desde a escolha do local onde o coletivo vai se reunir, passando 

pela  disposição  dos  aparelhos,  móveis  e  participantes,  até  a  organização  do 
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tempo  de  fala  de  cada  um.  Diversos  grupos  sociais,  empresas  particulares, 

organizações  não-governamentais,  entidades  públicas  municipais,  estaduais, 

federais e, até mesmo, religiosas têm utilizado métodos de facilitação para realizar 

planejamentos,  reestruturações,  capacitações,  avaliações e outros eventos que 

precisam ser resolvidos de forma participativa e com eficiência: “é preciso provar  

que a democracia pode funcionar com a participação popular, obtendo resultados  

concretos  e  satisfatórios”  (Bosch,  2002:11).  Os  critérios  fundamentais  para  a 

realização de grupos devem ser, nesse sentido, o respeito às diversas opiniões e 

o direito à participação.

Entretanto,  antes  de  saber  mais  sobre  as  técnicas  e  ferramentas  de 

facilitação,  precisamos  estar  conscientes  que  nenhuma técnica  ou  método  de 

gestão de conflitos  garante a  participação social.  Sendo assim,  a eficácia  dos 

processos políticos participativos depende, a despeito das disputas locais, da boa 

fé e do compromisso dos atores envolvidos, em construir uma gestão realmente 

participativa  dos  recursos  hídricos.  O  que  oferecemos  aqui  são  orientações 

práticas para alcançarmos esse grande objetivo.

1. OBJETIVOS

Os  objetivos  de  aprendizagem  desta  segunda  unidade  são:  identificar 

técnicas e atitudes necessárias para o trabalho em grupos; e identificar atividades 

de facilitação e de trabalho em grupo1. 

1.1 Metodologia

Para  alcançá-los  conheceremos  mais  sobre  trabalho  em  grupo; 

organização de grupos; técnicas e ferramentas de facilitação; posturas e atitudes 

necessárias  para  processos  participativos;  técnicas  de  visualização; 

problematização; trabalho em pequenos grupos; coleta de ideias; organização de 

ideias;  técnicas de priorização;  sistematização de resultados;  e,  por  fim,  sobre 

preparação,  facilitação  e  encaminhamentos  após  uma  reunião/oficina.  Esse 

1Reconhecer; distinguir os traços característicos; tornar conhecido.
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conteúdo será tratado durante o momento presencial  com atividades teóricas e 

práticas (indicadas na Unidade 4).

2 TRABALHO EM GRUPO E TÉCNICAS DE FACILITAÇÃO

Um dos modelos de representação política mais discutidos pelas Ciências 

Políticas é o da representatividade sociológica ou do “espelho” (Bobbio, 1998). 

Não por acaso, esse modelo se assemelha a muitos esquemas descentralizadores 

da  política  que  vêm  surgindo  no  Brasil  nos  últimos  30  anos.  Esse  tipo  de 

interpretação se concentra mais sobre o efeito da representação em conjunto do 

que  sobre  a  atuação  individual  de  cada  representante.  Em  outros  termos, 

espera-se que os grupos de representantes constituam organismos políticos fiéis 

aos espaços, comunidades e realidades que representam: “por grupo podemos 

compreender o conjunto de pessoas com um ou mais objetivos em comum, que  

se encontram num mesmo tempo e espaço” (Bosch, 2002:56).

O trabalho político em grupo enfrenta dificuldades, obstáculos e problemas 

que  podemos  observar  no  cotidiano  de  qualquer  cidadão  e,  inevitavelmente, 

aparecem durante o processo de tomada de decisão. As diferenças ideológicas, 

econômicas, profissionais, religiosas, culturais, étnicas, raciais, de gênero e muitas 

outras entre os membros do grupo podem servir como combustível para conflitos 

internos e, como resultado, prejudicar o trabalho do conjunto. No entanto, com 

base nos princípios da democracia participativa, não devemos olhar a diversidade 

social como um empecilho político, mas, ao contrário, uma grande vantagem que 

dispomos  para  observar,  avaliar  e  definir  equilibradamente  os  rumos  da 

comunidade (Figura 1).
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Figura 1 – Prefeitos e participantes do Programa Cultivando Água Boa

*Prefeitos e participantes do Programa Cultivando Água Boa traçam novas metas para os próximos 

dez anos (2012).

Fonte: Disponível em http://goo.gl/bE01o. Acesso em 22 de fevereiro de 2013.

Assim, perguntamos: como fazer isso? O que devemos fazer para trabalhar em 

grupo? De que maneira podemos obter resultados sem comprometer os princípios 

da democracia política? Essas e outras questões serão discutidas nas páginas 

abaixo.

2.1 Organização e Facilitação De Grupos

O grande desafio dos grupos políticos de participação social é atuar com 

responsabilidade,  produtividade  e  qualidade  dentro  dos  prazos  estipulados 

(Bosch,  2002).  Certamente,  essa  tarefa  envolve  muitos  detalhes  e,  para  ser 

solucionada, deve ser abraçada por todos os participantes a despeito das suas 

diferenças.  Assim,  perguntamos:  se  os  problemas  e  as  respostas  da 

representação política em grupos está no interior dos mesmos, o que precisamos 

para fazê-los acontecer?

Uma resposta preliminar pode ser dada: organização. Os grupos precisam 

se organizar no sentido de conhecer o trabalho, as regras existentes e os meios 
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que dispõem para atuar bem. Desse modo, a democracia participativa sai do plano 

da teoria e se contextualiza, ganhando contornos e sujeitos reais que agirão em 

vários cenários em favor do interesse público. No caso da gestão dos recursos 

hídricos,  a  Lei  9.433/1997  apresenta  os  fundamentos  de  uma  nova  política 

pública, mas também critérios para a organização dos CBHs. O artigo 39 indica 

que sua composição deve ser feita por representantes da União, dos Estados ou 

Distrito  Federal,  dos  usuários  de  água  e  das  entidades  civis  com  atuação 

comprovada na bacia. O número de representantes de cada setor e os critérios 

adotados para suas indicações devem ainda constar nos regimentos internos dos 

Comitês. Por exemplo, o regimento do CBH Velhas (MG) adota a “representação 

paritária”,  reservando 7 vagas para o poder público estadual,  7 vagas para os 

poderes  públicos  municipais,  7  vagas  para  usuários  de  recursos  hídricos  e  7 

vagas para a sociedade civil  organizada2.  De outra forma, o CBH da Bacia do 

Paraná 3 (PR) conta com 13 representantes do poder público, 13 de usuários dos 

recursos hídricos, mas apenas 7 da sociedade civil3. Sendo assim, podemos dizer 

que  a  Lei  das  Águas  indica  uma  organização  básica,  mas  possibilita  que  os 

Estados criem leis complementares, bem como deixa a “porta aberta” para que os 

próprios representantes das bacias venham a se organizar.

Todos os membros dos CBHs devem contribuir para a gestão participativa 

dos recursos hídricos. No entanto, a prática da representação política em grupos, 

nos quais  se  discute  diversos assuntos  de interesse público,  mas também de 

interesse particular dos indivíduos, pode ser um pouco diferente.

Figura 2 – O facilitador

2Regimento Interno do CBH Velhas. Disponível em http://goo.gl/thUO8. Acesso em 22 de fevereiro de 2013.
3“Ressalta-se que a Legislação Estadual [do Paraná] estipula um percentual para o número de membros dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica de até 40% para o Poder Público, até 40% para os Usuários dos Recursos  
Hídricos e um mínimo de 20% para a Sociedade Civil” (SEMA-PR, 2010:12).

12

http://goo.gl/thUO8


Fonte: Nota do Autor

Esse problema pode ser melhor entendido com uma questão: você tomaria uma 

decisão contra seu próprio interesse, mas a favor da comunidade? Assim, para 

gerir as diferentes ambições, equilibrar os conflitos e aumentar a consistência das 

discussões, os Comitês podem lançar mão de uma figura especial: o mediador, 

moderador ou  facilitador4 (Figura 2). Sua tarefa é estimular a comunicação e a 

geração  de  ideias  entre  os  participantes,  tornando  o  CBH um ambiente  mais 

produtivo e próximo dos interesses do coletivo (Salles, 2006).

Na prática, o(a) facilitador(a) deve conhecer os detalhes das reuniões do 

Comitê  antes  de  começarem,  trabalhar  enquanto  os  encontros  acontecem  e 

encaminhar seus resultados para os demais membros depois que acabarem. Mais 

ainda,  agindo  como  um tipo  de  “juiz”  que  prepara,  inicia,  arbitra  e  termina  a 

participação política,  o  facilitador  deve ter  um compromisso  constante  com os 

valores da PNRH. Em outras palavras, ele deve adotar um comportamento afinado 

com os princípios da democracia e, sobretudo, coerente com os fundamentos da 

Lei  das  Águas.  Sendo  assim,  qualquer  membro  de  CBH  pode  trabalhar  no 

exercício da facilitação. Os coordenadores podem cumprir essa função, delegá-la 

a outros participantes ou ainda organizar uma eleição para que o grupo decida 

quem deve exercê-la.  Se necessário,  o  facilitador  pode contar  também com a 

ajuda de um co-facilitador, com as mesmas demandas e atribuições do primeiro 

(Honsberger & George, s/d).

2.2 Posturas e Atitudes Necessárias para Processos Participativos

Os processos políticos participativos são feitos basicamente de encontros e 

diálogos.  Os  diálogos  são  práticas  sociais  que  fortalecem  o  aprendizado, 

promovem a criatividade e aceleram o pensamento crítico (Honsberger & George, 

s/d).  Por  meio  deles,  revelamos  nossas  realidades  ao  falar,  mas  também 

avaliamos  nosso  entendimento  sobre  o  mundo  ao  ouvir.  Assim,  ensinamos  e 

aprendemos ao mesmo tempo (Figura 3).

4Usaremos essa nomenclatura daqui por diante.

13



Figura 3 – O ativista Indiano Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

* Costumava passar um dia por semana em silêncio, quando se comunicava apenas escrevendo.

Fonte: Nota do autor

Mas para que os diálogos e, como resultado, os processos políticos participativos 

sejam experiências  enriquecedoras de fato,  devemos considerar  uma série  de 

posturas e atitudes fundamentais. Os “dez mandamentos” do trabalho em grupo 

são:

• Reunir pessoas diferentes;

• Dividir e planejar tarefas;

• Aprender a argumentar;

• Ouvir a opinião dos outros;

• Respeitar e ser tolerante;

• Dar espaço para todos;

• Ligar com os problemas (e resolvê-los);

• Praticar a cidadania;

• Aumentar a autocrítica.

Adotar as posturas e tomar as atitudes descritas acima como  pontos de 

partida é fundamental, por exemplo, para evitar conflitos de expectativas, superar 
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a inexperiência dos participantes em processos políticos participativos, ou vencer 

a tradição antidemocrática que até pouco tempo dominava a política brasileira de 

cabo  a  rabo.  De  acordo  com  Bosch  (2002:59),  “ninguém  questiona  a  alta  

complexidade de se pensar, decidir e agir coletivamente. É algo que exige esforço  

de abertura em relação ao outro, capacidade de negociação, tolerância, paciência,  

agilidade  e  disciplina,  entre  outras  coisas”.  Essas  posturas  e  atitudes servem, 

portanto,  para  aprofundar  os  ideais  democráticos  nas  pessoas  e,  quem sabe, 

formar uma nova geração de lideranças nascidos, crescidos e acostumados com 

ambientes políticos descentralizados, abertos e com maior representatividade.

2.3 Técnicas e Ferramentas de Facilitação

Como já dissemos, o trabalho de facilitação pode ser feito por qualquer 

participante, mas também pode ser realizado de várias maneiras, com o auxílio de 

técnicas e ferramentas mais ou menos complexas (Honsberger & George, s/d; 

Bosch,  2002).  Escolher  as  mais  adequadas  para  cada  situação  e  usá-las  no 

momento  certo  pode  dar  segurança  e  flexibilidade  aos  facilitadores  e,  mais 

importante,  a  todo  o  grupo.  Sem pretender  esgotar  as  opções  disponíveis  na 

bibliografia, listamos algumas delas abaixo:

2.3.1 Problematização

Segundo Bosch (2002), o ideal de uma reunião é que as contribuições dos 

participantes tenham tecido ao final uma “rede” de ideias, sustentada pelos temas 

da pauta, mas costurada com a ajuda dos facilitadores. No entanto, nem sempre 

os participantes estão predispostos a debater ou mesmo para conversar sobre os 

pontos  definidos.  Quando  isso  acontece,  os  facilitadores  devem  incentivar  e 

orientar a discussão para que o encontro alcance seus objetivos com eficiência. A 

facilitação toma a forma, desse modo, de uma série de perguntas, que devem ser 

elaboradas com o objetivo de promover e direcionar o debate para cumprir a pauta  

pré-estabelecida.
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Figura 4 – Problematização

Fonte: Nota do Autor

Na prática, os pontos-chave podem se transformar em questões abertas ou 

discursivas para  que  os  membros  da  reunião  exponham individualmente  suas 

opiniões. Por exemplo, “o que vocês acham”, “o que vocês pensam” ou “qual é a 

opinião de vocês” sobre um determinado assunto são boas opções para começar 

o debate. Com a discussão em curso, essas questões ainda podem ser usadas 

para  provocar  quem  ainda  não  falou,  evitando,  assim,  que  um  ou  alguns 

participantes  dominem a discussão.  De outra  maneira,  o  facilitador  pode fazer 

perguntas fechadas ou objetivas que são respondidas sem discussão (sim ou não) 

e  são  indicadas  para  o  registro  de  posições  dos  participantes  sobre  os 

pontos-chave colocados na reunião. Por exemplo, “vocês concordam com isso” ou 

“qual das três alternativas é a melhor” são questões claras, diretas e que podem 

ser usadas para encerrar etapas da reunião.

Lembre-se, o ideal  de uma reunião é construir  ao final  uma espécie de 

rede,  teia  ou  colcha  de  ideias.  Sua  eficiência  está  diretamente  relacionada  à 

consistência do que foi tecido pelos seus participantes. As perguntas abertas ou 

discursivas e fechadas ou objetivas servem, nesse sentido, para iniciar o processo 

e depois amarrá-lo de forma consistente.
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2.3.2 Trabalho em Pequenos Grupos

O trabalho em plenária, isto é, com todos os participantes da reunião ao 

mesmo  tempo,  é  insubstituível  para  alcançar  consensos  ou  resolver 

democraticamente vários tipos de problemas (Salles, 2006).

Figura 5 – O Trabalho de Grupo

Fonte: Nota do Autor

* “ O trabalho de grupo é um método, um instrumento didático, e não um fim em si mesmo. Deve 

ser  utilizado  em condições específicas,  dependendo dos resultados que o moderador  deseja”. 

(SALLES, 2006 p.52)

No entanto, dependendo da ocasião, quando os facilitadores precisarem que o 

grupo  discuta  simultaneamente  mais  de  uma  questão;  ou  sentirem  que  os 

participantes  precisam  refletir  com  profundidade  sobre  algum  ponto-chave;  ou 

ainda  perceberem  que  eles  devem  absorver  com  mais  calma  as  novas 

informações da pauta, pode-se separar o grupo original em subgrupos de vários 

tamanhos (Figura 5). A conversa entre poucas pessoas pode revelar opiniões que 

ainda  não  tinham  sido  colocadas  em  plenária  por  diversos  motivos:  timidez, 

inibição, constrangimento, intimidação, vergonha, medo, etc. 

Há  várias  maneiras  de  se  dividir  um  grupo  em  outros  menores.  Por 

exemplo,  a  auto-seleção  favorece  o  entrosamento  prévio  dos  participantes, 

ajuntando-os em torno de interesses particulares comuns.  De outras formas, o 

facilitador pode determinar os subgrupos antes de iniciar a reunião, mesclando 
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representantes  de  diferentes  origens;  numerar  os  participantes  na  hora  do 

encontro e pedir que os “números” iguais se agrupem; ou ainda sortear quem deve 

se reunir com quem, deixando que o imprevisto faça parte do processo político. 

São muitas as possibilidades!

O retorno à  plenária  após 30 ou 40  minutos  de trabalho em pequenos 

grupos  pode  ser  muito  produtivo.  Superadas  (ou  ao  menos  amenizadas)  as 

dificuldades  de  participação  oferecidas  pela  plenária,  os  participantes  podem 

discutir  abertamente com mais segurança e desenvoltura. Entretanto, para não 

correr  o  risco  de  retornar  ao  estado  “pré-subgrupo”,  os  participantes  devem 

sintetizar o que discutiram isoladamente para, então, compartilhar suas ideias com 

clareza e objetividade.

2.3.3 Técnicas de Visualização

O fluxo  de  informação  em uma  reunião  pode  ser  muito  elevado,  muito 

técnico ou, pior, muito cansativo! A gestão de recursos hídricos, em particular, é 

uma atividade essencialmente política, mas traz consigo detalhes que exigem o 

uso  de  informações  extremamente  detalhadas  e,  por  conseguinte,  difíceis  de 

expor  claramente  para  um  público  variado  como  o  dos  CBHs.  Logo,  surgem 

dificuldades ligadas à compreensão dos temas discutidos em plenária e a validade 

das decisões tomadas em conjunto: como validar uma decisão se a maior parte 

dos  envolvidos  não  entendeu  ou  sabe  dizer  em  poucas  palavras  o  que  foi 

decidido?

Uma estratégia para melhorar o envolvimento, a atenção, o interesse e, por 

conseguinte,  a  legitimidade  dos  processos  participativos  é  mesclar  informação 

visual  à  exposição  oral-tradicional  ou,  simplesmente,  investir  na  visualização 

(Salles, 2006). 
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Figura 6 – Seca no Nordeste

Fonte: Disponível em http://goo.gl/jvKiA. Acesso em 25 de fevereiro de 2013.

Mapas,  gráficos  e  diagramas  representam  com  linhas,  cores  e  símbolos 

informações complexas, que, apresentadas na forma de texto, podem deixar muito 

a desejar. Por exemplo, a extensão de uma região pode ser apresentada como um 

número imenso de km² que beira o abstrato ou com um único mapa no quadro 

negro ou branco, no retroprojetor ou no data-show. De outra maneira, a questão 

mais urgente de uma pequena comunidade pode ser descrito por um dos seus 

representantes ou ser ilustrado por uma fotografia para que todos possam “vê-lo” 

com os próprios olhos (Figura 6).

Se não houver condições para a exposição grupal, a visualização também 

pode ser feita individualmente com fotocópias distribuídas para cada participante. 

O importante é diversificar as formas de comunicação para aumentar as chances 

dos participantes da reunião compreenderem os assuntos da pauta e participarem 

efetivamente das discussões e decisões do coletivo.

2.3.4 Coleta e Organização de Ideias

Quando o debate “esquenta” ou o volume de informações faladas se torna 

grande demais para que os participantes possam acompanhá-las com qualidade é 

chegada a hora de coletar e organizar o que está acontecendo. 
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Figura 7 – Exemplo de Mapa Mental

Fonte: Disponível em http://goo.gl/EKv5C. Acesso em 25 de fevereiro de 2013.

Seja no seu bloco de notas ou com cartazes, no quadro negro ou brando ou no 

data-show,  expor  a  evolução  da  discussão  via  palavras-chave,  desenhos  ou 

mapas mentais5, por exemplo, é uma forma inteligente de mostrar o caminho feito 

pelo grupo, para entender como a reunião chegou a tal  ponto ou mesmo para 

retomar algo que foi dito há 1 ou 2 horas sem muitas repetições (Figura  7). Os 

facilitadores, em especial, devem coletar o maior número possível de informações 

durante a reunião para depois organizá-las e encaminhá-las de forma adequada.

Podemos classificar a coleta e a organização de ideias em duas categorias: 

individual e coletiva. (i) Na primeira, escrever o que os colegas dizem ou o que se 

pensa enquanto os outros falam é uma ótima forma de captar e desenvolver ideias  

em momentos que se deve manter o silêncio.  Desse modo,  vale  escrever  por 

5“Mapa mental, ou mapa da mente é o nome dado para um tipo de diagrama, sistematizado pelo inglês Tony 
Buzan, voltado para a gestão de informações, de conhecimento e de capital intelectual; para a compreensão e  
solução  de  problemas;  na  memorização  e  aprendizado;  na  criação  de  manuais,  livros  e  palestras;  como 
ferramenta de  brainstorming (tempestade de ideias); e no auxílio da gestão estratégica de uma empresa ou 
negócio”. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental. Acesso em 5 de fevereiro de 2013.
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extenso, agrupar ideias parecidas, esquematizar o que for colocado com setas,  

retângulos  e  balões,  e  abusar  das  canetas  coloridas.  (ii)  Na  segunda,  a 

organização visual da discussão se torna útil especialmente em duas situações: 

na  hora  de  fazer  votações  ou  escolher  entre  uma  ou  algumas alternativas;  e 

quando alguém levanta um assunto importante, mas que não pode ser discutido 

de  imediato  por  algum  motivo.  Facilitador:  a  próxima  reunião  pode  estar 

começando agora!

Ideias  escritas  individualmente,  mas,  principalmente,  em  conjunto 

evidenciam  e  registram  momentos  importantes  da  discussão.  Essa  técnica 

estimula  o  poder  de  síntese  dos  participantes;  oferece  segurança  para  que 

interferiram na discussão; mantém as opiniões expostas para amadurecerem em 

grupo;  ajuda  o  facilitador  no  fim do  encontro;  e  agiliza,  de  um modo geral,  a 

reunião (Bosch, 2002). Confira algumas dicas de visualização (Salles, 2006) e dois 

modelos que podem facilitar a coleta, a organização e o andamento da reunião:

• Escreva só o necessário;

• Faça letras grandes que possam ser lidas à distância;

• Leia em voz alta o que está escrito;

• Acesse as diferentes partes da apresentação durante as discussões;

• Não  se  esconda  atrás  das  imagens  –  quem  comunica  é  você,  a 

visualização é somente um apoio!

Quadro 1 – Modelo de organização da discussão 1

O que propomos para melhorar a participação na gestão dos recursos hídricos 

da nossa bacia?

Problema Solução proposta Público-alvo Local

Fonte: Bosch, 2002
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Quadro 2 – Modelo de organização da discussão 2

Onde devemos agir primeiro para sanar os problemas da bacia?

Proposta No alto curso No médio curso No baixo 

curso

Argumentos pró

Argumentos contra
Fonte: Bosch, 2002

2.3.5 Técnicas de Priorização

Se vários assuntos, temas e pontos-chave aparecerem ao mesmo tempo 

numa reunião,  o  facilitador  precisará  agir  rápido  para  evitar  confusão.  Nessas 

horas,  definir  prioridades é  uma  estratégia  simples,  rápida  e  democrática  de 

organização  (Bosch,  2002).  Na  prática,  o  facilitador  deve  expor  os  assuntos 

“concorrentes” de uma forma que todos possam vê-los (em cartazes, no quadro 

negro ou com o data-show). Se possível, os temas devem ser resumidos para que 

os participantes tenham pelo menos uma noção do que será discutido. Depois 

disso, os membros assinalam os temas que gostariam de ver discutidos primeiro 

na reunião. Cada participante pode votar até 3 vezes, inclusive mais de uma vez 

na mesma opção. Por exemplo:

Quadro 3 – Modelo de quadro de priorização

Assuntos A B C D

Resumo (prós e 

contras)

Votos XXXXX XXXXXXXXX XXX X
Fonte: Bosch, 2002

No modelo acima a ordem escolhida por um grupo de 6 pessoas (18 votos) é: B, 

A, C e D. Mas lembre-se, as técnicas de priorização objetivam somente ordenar o 

debate, fazendo com que cada um dos pontos-chave previstos em pauta sejam 

debatidos da melhor  forma e na melhor  hora possível.  Portanto,  é  preciso  ter 
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calma: todos os temas devem ser colocados na plenária mais cedo ou mais tarde6.

2.3.6 Sistematização de Resultados

Nenhum esforço de preparação, facilitação e realização terá valido a pena 

se no final do encontro não houver reflexão. Tudo o que for colocado, discutido e 

resolvido pelos participantes deve ser, nesse sentido, sistematizado, para que se 

possa verificar, por exemplo, se os objetivos traçados antes das reuniões foram 

alcançados (Holliday, 2006). É através da sistematização dos resultados gerados 

coletivamente que se entende melhor a gestão participativa e se aprende onde 

ocorreram os erros e como consertá-los.

A  sistematização  é  um  processo  dinâmico  e  complexo,  que, 

frequentemente, é influenciado por fatores específicos, próprios do ambiente onde 

acontece. Assim, não existe uma fórmula; o processo nunca se repete!

Basicamente, sistematizar é refletir sobre alguma coisa (Holliday, 2006). No 

entanto, esse trabalho pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, podemos 

tentar (i) reconstruir passo-a-passo tudo o que passou pela reunião; (ii) destacar 

as novas ideias que surgiram no seu ato; (iii) procurar coerência onde, a primeira 

vista, se encontrou confusão; (iv) descobrir em meio aos diferentes discursos as 

intenções reais dos participantes; (v) e muito mais. Contudo, no caso da gestão 

participativa  das recursos hídricos,  a  sistematização do processo político  deve 

enfatizar um outro aspecto da experiência: o  contexto. Refletir sobre a situação 

das  águas  permite,  ao  mesmo  tempo,  escrever  a  história  de  cada  bacia 

hidrográfica, mas, especialmente, conhecer melhor as relações que existem entre 

o território e a sociedade que o habita7.

Mas como fazer isso? Resposta: em dois momentos, a análise e a síntese. 

(i)  A  primeira  “permite  desagregar  um  acontecimento  ou  situação  em  seus  

diferentes  componentes,  estudá-los  em separado,  procurando  localizar  na  sua  

estrutura  interna  as  características  particulares  de  cada  elemento”  (Holliday, 

6Veja a proposta de atividade prática na Unidade 4.
7“A sistematização  é  aquela  interpretação  crítica de  uma  ou  várias  experiências  que,  a  partir  de  seu 
ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram no  
dito processo, como se relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo” (Holliday, 2006:24).
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2006:51). 

Figura 8 - Análise-síntese

Fonte: Nota do Autor

Analisar  é  quebrar  o  todo  em  pequenas  partes  e  estudá-las  uma  a  uma, 

observando  o  que  há  por  trás  de  cada.  Por  exemplo,  pode-se  analisar  a 

representatividade de um CBH (o todo)  conhecendo quem são seus membros 

titulares, quem são os substitutos, onde moram, qual grupo social representam, 

quais recursos políticos têm a disposição, o que disseram nas últimas reuniões, 

etc (as partes). (ii) A segunda operação é o caminho inverso da primeira, pois:  

“obtém  conclusões  baseando-se  na  relação  entre  distintos  componentes  ou  

encontrando  seus  pontos  comuns  e  suas  principais  diferenças.  Reordena  os  

diferentes  elementos  de  acordo  com  prioridades,  distinguindo  aspectos  

fundamentais ou secundários” (Holliday, 2006:51). A síntese busca reunir o maior 

número de informações relevantes possíveis para construir uma imagem universal 

do problema. Sintetizar é como montar um quebra-cabeça, mas sem possuir todas 

as suas peças; é “enxergar além”, mesmo quando as condições não são ideais.  

Por exemplo, a síntese dos maiores problemas de uma bacia hidrográfica obriga 

seus representantes a trocar experiências, expor seus pontos de vista (as peças 

presentes) e registrá-los em ata (o quebra-cabeça), mesmo sabendo que existem 

outras  questões  desconhecidas  por  eles  (as  peças  ausentes).  Sendo  assim, 
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podemos pensar que análise e síntese são dois lados da mesma moeda: do todo 

às partes e das partes ao todo (Figura 8).

A sistematização dos resultados depende da análise e da síntese.  Mas, 

como dissemos, não há um caminho certo para alcançá-la. O que existem são 

orientações. Dessa maneira, optamos por uma, dividida em 5 etapas e sugerida 

por Holliday (2006):

a) O ponto de partida (condições básicas)

1. Quem sistematiza?  Alguém que  a  viveu  a  experiência  de  perto:  um 

participante da reunião.

2. De que informação se parte? Dos registros do encontro8: ata, material 

de  apoio,  apresentações  usadas,  anotações  feitas,  mas  também 

fotografias,  vídeos,  áudios,  etc.  Quanto  mais  atual  e  detalhada for  a 

documentação da experiência mais fácil serão os trabalhos futuros de 

sistematização.  Softwares,  sites e aplicativos podem ser usados tanto 

para registrar quanto para compartilhar as informações básicas com os 

demais envolvidos.

b) As perguntas iniciais (começando a sistematização)

1. Para que queremos sistematizar? Devemos ter certeza do sentido, da 

utilidade, dos produtos e do resultado esperado antes do começo do 

trabalho.

2. Que  experiências  queremos  sistematizar?  Devemos  saber  delimitar 

aquilo  que  vamos  sistematizar.  Isso  deve  ser  feito  tanto  no  tempo 

quanto no espaço.

3. Quais aspectos centrais nos interessa sistematizar? Devemos definir um 

“eixo de trabalho”, isto é, uma linha condutora que, no caso da gestão 

das águas, conecte coerentemente a sistematização aos fundamentos 

da  PNRH.  Assim,  cuidado,  pois  a  definição  de  eixos  incoerentes 

produzem sistematizações incoerentes. Saiba bem escolher a sua!

c) A recuperação do processo (trabalhando com os dados)

8“Os registros nos permitem ir à fonte dos diferentes momentos que ocorreram ao longo da experiência, com 
o que será possível reconstruir esse momento tal como foi” (Holliday, 2006:76).
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1. É preciso contar a história que aconteceu. Pode ser útil desenhar uma 

linha  do  tempo,  esquematizar  os  ocorridos  sobre  ela  ou  narrar  os 

momentos mais relevantes do encontro e até mesmo antes/fora dele. O 

mais importante agora é oferecer uma visão global da experiência.

2. Escrever uma história implica reorganizar as informações registradas. O 

critério  básico  para  essa  tarefa  é  orientado  pelo  “eixo  de  trabalho” 

definido no tópico anterior. A ordenação e a classificação dos registros 

transforma a experiência vivenciada em um “produto histórico”, isto é, 

um documento que pode ser consultado, estudado e até contestado.

d) A reflexão: por que aconteceu o que aconteceu? (o clímax)

1. Análise (conforme descrito acima).

2. Síntese (conforme descrito acima).

“Para  realizar  essa  reflexão  de  fundo  será  necessário 
penetrar  por  partes  na  experiência,  quer  dizer,  fazer  um 
exercício analítico; localizar as tensões ou contradições que 
marcaram o processo; e, com esses elementos, voltar a ver 
o conjunto do processo, quer dizer, realizar uma síntese que 
permita  elaborar  uma  conceitualização  a  partir  da  prática 
sistematizada” (Holliday, 2006:88).

e) A chegada (um “novo” ponto de partida)

1. A conclusão da sistematização deve dizer com clareza os resultados 

teóricos e práticos da experiência. Evidentemente, isso depende do que 

foi  planejado  anteriormente,  dos  objetivos  traçados  no  início  da 

operação. As respostas podem ser positivas ou negativas, mas todas 

devem  acrescentar  ao  conhecimento  prévio  novas  ideias  sobre  o 

entorno da experiência.

2. Por  último,  deve-se  relatar  o  processo  para  que  outras  pessoas  do 

grupo ou fora dele (como os cidadãos representados pelos membros 

dos  CBHs)  tenham  acesso  as  discussões,  deliberações,  avanços  e 

dificuldades  da  experiência.  A  redação  e  a  distribuição  de  um 

documento assinado coletivamente pode ser um bom ponto de partida 

para resolver o problema da comunicação social.
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Sinta-se a vontade para seguir, mudar ou desobedecer as orientações acima. O 

fundamental da sistematização dos resultados não são seus procedimentos, mas 

o aprendizado que o esforço traz como consequência. 

2.3.7 Algumas Ferramentas Úteis

• A  roteirização  é  a  ordenação  e  o  detalhamento  prévio  dos  temas  e 

pontos-chave que serão colocados na reunião: as atividades programadas, 

os  responsáveis  por  cada uma,  os  conteúdos que serão trabalhados,  o 

tempo  que  deve  ser  gasto,  e  os  materiais  a  serem utilizados.  Roteiros 

minuciosos são bons para conduzir reuniões com muitos participantes ou 

para sincronizar reuniões montadas igualmente, mas que acontecem em 

locais diferentes ao mesmo tempo. Se possível, cópias dos roteiros devem 

ser distribuídas para todos no começo do encontro.

Quadro 4 – Modelo de roteiro de reunião 

Etapa Atividade Responsável Procedimento
Tempo 

esperado

Recursos 

básicos

Introdução Boas-vindas

Objetivos

Pauta

Principal

Pontos-chav

e

Atividades 

participativas

: (discussão 

em plenária,

perguntas e 

respostas, 

discussão 

em 

- descreva os 

objetivos da 

atividade

- dê instruções 

para a tarefa

- pergunte se 

há dúvida 

antes de 

- informe o 

tempo 

disponível
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pequenos 

grupos, 

apresentaçõ

es ou 

pequenas 

palestras, 

exibição de 

vídeos, etc)

começar

Reserva 

para 

imprevistos

Tomadas de 

decisão

Final Resumo

Avaliação

Encerrament

o
Fonte: (Honsberger & George, s/d)

• O modelo abaixo serve tanto para os facilitadores quanto para participantes 

comuns dos CBHs. Sua maior serventia é registrar o que acontece durante 

a  reunião,  “quebrando”  as  atividades  em  partes  menores  para  melhor 

visualização, compreensão e, evidentemente, participação. 

Quadro 5 – Modelo de registro de atividade

Atividade (descrição sucinta)

Objetivos (onde você quer chegar?)

Recursos básicos (materiais necessários)

Tempo esperado (faça uma estimativa)

Método (se quiser repeti-la em outra reunião) “Relacionar com detalhes os 

passos de execução da 

atividade. Numerá-los na 
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sequência proporciona clareza 

para o facilitador que for realizar 

esta atividade pela primeira vez” 

(p. 66).

Outras observações (outros detalhes)
Fonte: (Honsberger & George, s/d)

• Quando um participante desejar  incluir  na  pauta  um tópico ou atividade 

para o CBH, ele pode o fazer de forma mais eficiente ao preencher o guia 

abaixo. O mesmo deve ser encaminhado para o facilitador, que, sabendo 

alguns detalhes da reivindicação do colega, ganha flexibilidade e precisão 

para agir da melhor maneira e no melhor momento para atender a demanda 

sugerida.

Quadro 6 – Guia para a elaboração de tópico ou atividade 

A) Qual é o seu objetivo? O que você deseja 

que os participantes realizem no fim da 

atividade?

(respostas por extenso)

B) Como a atividade se encaixa na pauta? 

Como você vai introduzi-la no grupo?
(explique o procedimento)

C) O que está por trás da atividade? Por que 

ela deve acontecer?
(justifique)

D) O que os participantes devem fazer 

exatamente? 
(descreva passo-a-passo)

E) Como será o encerramento da atividade? O 

que ela tem a ver com o próximo ponto da 

pauta?

(articule)

Fonte: (Honsberger & George, s/d)

• Os  dois  modelos  abaixo  podem  ser  usados  no  fim  das  reuniões.  No 

entanto,  outras  formas  de  avaliação  mais  complexas  podem  ser  feitas 

tempos depois, buscando saber, por exemplo, se as atividades realizadas 
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mudaram os comportamentos dos participantes (3 a 6 meses depois do 

encontro)  ou,  quem  sabe,  se  foram  capazes  de  alterar  as  atitudes  do 

próprio grupo (após 12 meses) (Honsberger & George, s/d).

Quadro 7 – Modelo de avaliação da reunião 

A) O que foi positivo na reunião de hoje?

B) O que foi negativo?

C) O que você mudaria no que aconteceu 

hoje?
Fonte: (Honsberger & George, s/d)

Quadro 8 – Modelo de avaliação reflexiva

O que você está sentindo?

Como está o ritmo?

Qual é a proporção de temas novos e 

assuntos conhecidos?

O Comitê está funcionando como você 

esperava?

Como você avalia a sua participação até 

agora?
Fonte: (Honsberger & George, s/d)

2.4 Práticas em Grupo e de Facilitação

Preparamos  algumas  dicas  que  mesclam  técnicas  e  ferramentas  de 

facilitação com as necessidades da PNRH para que você possa utilizá-las em seu 

próprio CBH. 
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Figura 9 – A Bacia Hidrográfica do Rio de Japaratuba (SE)

* Tem pouco mais de 202 mil habitantes e uma área de 1.735m²

Fonte: Disponível em http://goo.gl/FGkMQ. Acesso em 25 de fevereiro de 2013.

Separamo-las  em 3  etapas:  a  preparação,  a  facilitação e  o  encaminhamento. 

Contudo,  saiba,  não  queremos  esgotar  as  possibilidades,  porque  elas  são 

inesgotáveis! Importa saber que, na maioria das vezes, as dicas dependem do 

“jogo  de  cintura”  e  da  criatividade  dos  participantes,  que  vão  adaptar  os 

instrumentos disponíveis às diferentes realidades e, sobretudo, fazê-los funcionar 

bem.

2.4.1 Preparação de uma Reunião/Oficina

Quanto melhor preparada for uma reunião maiores serão suas chances de 

sucesso  (Bosch,  2002).  Seu  tamanho,  seus  objetivos  e  outros  aspectos 

relacionados à sua realização determinam os preparativos. Por exemplo, a reunião 

do  CBH  Velhas  (MG)  exige  uma  preparação  distinta  daquela  realizada  pelos 

membros do CBH Japaratuba (SE): enquanto um trata problemas de cerca de 4,4 

milhões  de  pessoas  e  29.173  km²,  o  outro  aborda  questões  ligadas  à  uma 

realidade  socioambiental  bem  mais  modesta  (Figura  9).  Os  facilitadores  não 

devem estar atentos apenas às condições hídricas da bacia, mas também para as 
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necessidades e possibilidades dos seus colegas de Comitê.  Seguem algumas 

dicas para uma boa preparação de reunião:

• As reuniões dos CBHs podem ser classificadas em dois tipos segundo sua 

programação:  ordinárias,  predefinidas  pelo  regimento  interno  do  Comitê 

(geralmente  duas  por  ano;  uma  por  semestre);  e  extraordinárias, 

convocadas quando preciso à pedido dos seus membros.

• As convocações para as reuniões partem da Secretaria do CBH, devem ser 

feitas com antecedência mínima de 30 dias para reuniões ordinárias e 15 

dias para extraordinárias, e devem ser encaminhadas a todos os membros 

(titulares e suplentes) para que estes confirmem presença. Esses prazos se 

justificam para que os membros do CBH possam analisar as matérias em 

pauta, consultar suas bases e, finalmente, discuti-las com seus colegas. 

Ainda,  a  reunião  só  tem  validade  quando  possui  um  quórum mínimo 

determinado pelo regimento interno (geralmente metade dos membros do 

CBH mais um). Caso não haja, a Secretaria deve convocar nova reunião 

com prazo menor que o anterior (10 a 15 dias).

• Todos os  documentos referentes aos temas e pontos da reunião devem 

estar presentes na convocação. Entre eles estão: (i) ofício de convocação 

com pauta, data, hora e local; (ii)  minuta da ata da reunião anterior; (iii) 

cópia das deliberações e das moções da reunião anterior; (iv) minuta das 

deliberações  e  das  moções  a  serem  apreciadas;  (v)  matéria  objeto  de 

pedido  de  vista  por  qualquer  membro  ou  de  retirada  de  pauta  pelo 

proponente.

• A elaboração das pautas, geralmente, obedecem a uma ordem em que as 

matérias  deliberativas  têm  preferência.  Nas  pautas  devem  constar  os 

seguintes itens: (i) a abertura; (ii) discussão e aprovação da ata da reunião 

anterior; (iii) os requerimentos de urgência, quando houver; (iv) as matérias 

deliberativas; e (v) o encerramento. A ordem da pauta deve ser seguida a 

não ser que o plenário delibere em contrário. Os requerimentos de urgência 

devem ser feitos de acordo com o regimento interno de cada CBH.
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• A condução da reunião é atribuição do presidente do Comitê, mas pode ser 

delegada a qualquer outro membro. Da votação (momento IV do subtópico 

anterior) só participam os membros titulares ou os suplentes em condição 

momentânea  de  titular.  Por  outro  lado,  qualquer  um  pode,  sem  a 

necessidade de consulta ao plenário, pedir vista sobre qualquer matéria ou 

retirar aquelas que sejam da sua própria autoria.

• As atas da reuniões devem ser sucintas e registrar: data, hora e local do 

encontro;  as  matérias  constantes  da  pauta;  os  membros  presentes 

(titulares, suplentes e convidados); e, principalmente, os principais pontos 

discutidos e decisões tomadas. A aprovação da ata ocorre sempre no início 

da próxima reunião.

• As reuniões das câmaras técnicas e grupos de trabalho (quando houver) 

devem obedecer a mesma dinâmica dos encontros do CBH e ser apoiadas 

pela Secretaria.

Quadro 9 – Roteiro para preparação de reunião de CBH 

1. Ler o regimento e averiguar os prazos e 

as regras.

8. Preparar a lista de presença dos 

membros do comitê e verificar se 

houve mudança de endereço ou 

alguma outra alteração no cadastro.

2. Escolher o local da reunião conforme as 

necessidades e os limites orçamentários.

9. Aproveitar a reunião para prestar 

informações aos membros do 

comitê.

3. Organizar o material a ser enviado aos 

membros com a antecedência regimental.

10. Preparar os murais de avisos, 

divulgar as informações ou as 

notícias sobre os assuntos em foco.

4. Preparar os envelopes com o material e 

endereçá-los aos membros e aos 

convidados para a reunião.

11. Distribuir questionário aos 

membros sobre sugestões de 

funcionamento e insatisfações.

5. Preparar o local da reunião com 

microfones, sistema de gravação, 

12. Documentar a reunião com 

fotos.
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recepção, alimentação, computador e 

projetor de data mídia.

6. Contatar a imprensa local para possíveis 

comunicados à população.

13. Auxiliar a mesa e a plenária nas 

votações e nos debates.

7. Preparar os crachás de identificação, 

especificando titulares e suplentes.

14. Divulgar a ata da reunião e as 

deliberações aprovadas pelo 

comitê.9

Fonte: ANA, 2011

2.4.2 Facilitação de uma Reunião/Oficina

A facilitação de grupos busca melhorar processos coletivos de tomada de 

decisão. Além do que já foi dito até agora, vamos comentar alguns pontos que 

podem  “aumentar  o  potencial  de  comunicação,  organização,  negociação  e  

decisão de todos os presentes” (Bosch, 2002:31).

• Os facilitadores devem orientar os participantes em todos os momentos da 

reunião. Mesmo com o trabalho de preparação feito com antecedência, os 

facilitadores  devem  estar  prontos  para  sanar  todas  as  dúvidas  dos 

participantes  antes  de  começar  o  debate.  Isso  é  importante  porque  os 

membros dos CBHs devem estar seguros, confiantes e a vontade para dar 

suas opiniões sem qualquer tipo de inibição, mesmo quando estas forem de 

encontro ao entendimento da maioria10. Como já vimos na Unidade 1, as 

discordâncias  e  conflitos  fazem parte  da  democracia,  mas  alcançar  um 

acordo ou melhor  ainda a chegada  num consenso são reflexos de um 

amadurecimento democrático.

• Os Comitês são lugares marcados pela diversidade de indivíduos, saberes 

e  formas  de  expressão.  Logo,  o  cuidado  com  a  linguagem deve  ser 

9Veja a proposta de atividade prática na Unidade 4.
10Devemos estar atentos especialmente à participação daqueles membros com menor “capital cultural”, isto 
é, a bagagem cultural que os indivíduos carregam incluindo os anos de escola, universidade e viagens pelo 
mundo. Não é apenas a diferença econômica que separa as pessoas, mas os títulos, diplomas, certificados e 
passaportes também servem para oprimir quem não teve tanta oportunidade. É bom lembrar: Doutor também 
erra!
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constante. Isto é, o que for dito nas reuniões deve ser falado de modo que 

todos entendam e possam concordar, ponderar ou contra-argumentar. Mas 

isso não significa que os colegas sejam menos capazes, menos inteligentes 

ou menos relevantes que você. Portanto, trate-o com respeito e insista no 

diálogo;  mesmo  quando  parecer  impossível.  O  importante  é  superar  as 

dificuldades  de  comunicação  que  a  diversidade  oferece  para,  logo  em 

seguida, alimentar-se das várias contribuições que as diversas perspectivas 

sobre as águas podem oferecer para a gestão participativa dos recursos 

hídricos11.

• Quanto  maior  for  a  integração entre  os  participantes  maiores  serão  as 

possibilidades  das  reuniões  terem sucesso.  O conhecimento  mútuo  dos 

membros do Comitê contribui, por exemplo, para a fluência dos encontros, 

a percepção de representatividade e, sobretudo, aumentar a confiança no 

processo participativo. Em outras palavras, depois de entender como um 

CBH  funciona,  é  conhecendo  uns  aos  outros  que  seus  membros 

desenvolvem  a  noção  de  cidadania  e,  consequentemente,  sentem  na 

prática que as discussões e decisões tomadas em conjunto (com a sua 

participação-representante)  podem  afetar  para  melhor  a  vida  da 

comunidade. Assim, é uma boa opção pedir, antes de iniciar a pauta, que 

os  novos  participantes  se  apresentem  rapidamente  (ex.:  nome,  idade, 

profissão,  de onde vem e o que espera da reunião).  Apesar  de breves, 

essas informações são úteis para “quebrar o gelo” entre os membros, que 

podem se conhecer melhor nos intervalos e lanches ao longo da reunião. 

Portanto,  se  você  for  um  novato,  apresente-se;  se  for  um  veterano, 

aproxime-se! Todos são bem-vindos e devem contribuir.

• E  se  todos  falarem  ao  mesmo  tempo?  Ou  se  dois  ou  mais  assuntos 

cruzarem  a  reunião  simultaneamente?  Ou  se  a  discussão  fugir 

completamente da pauta? Ou mesmo se os ânimos entre os participantes 

se exaltarem? O que pode ser feito? Primeiro, é preciso ter calma. Depois, 

devemos  estabelecer  critérios  para  controlar  as  falas dos  participantes 

(Tópico  2.3.5).  Uma  das  táticas  mais  usadas  para  organizar  palestras, 

11Veja a proposta de atividade prática na Unidade 4.
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seminários e outros tipos de encontros é fazer uma lista de inscrição por 

ordem de chegada, em que os membros da reunião põem seus nomes em 

fila e aguardam sua vez de falar. Uma variação possível é a ordenação por 

assuntos  que estão na pauta  (quem quiser  falar  do assunto  A primeiro, 

depois assunto B, assunto C e assim por diante) ou por posicionamento 

(ex.: quem é a favor de A primeiro, quem é contra A depois, e quem quiser 

ponderar  por  último).  O  trabalho  de  facilitação,  controlando  os  ânimos, 

ansiedades e o tempo de cada participante pode ser tenso, mas é essencial 

nessas situações.

2.4.3 Encaminhamentos após Reunião/Oficina

Após a preparação e a realização da reunião, o facilitador deve executar 

uma  série  de  “encaminhamentos”,  ou  seja,  dar  continuidade  ao  processo  de 

gestão  participativa  dos  recursos  hídricos  adiante.  Dentre  as  atividades  que 

podem ser feitas estão (a) o registro das atividades, (b) a avaliação da experiência 

e (c) a formação de uma rede de troca de informações. O fundamental é que o 

Comitê sistematize a experiência, dê prosseguimento às atividades incompletas e 

procure,  reunião  após  reunião,  garantir  a  participação  social  na  definição  das 

políticas da água.

• O registro das atividades deve ser feito logo após o término da reunião para 

aproveitar o “frescor” dos acontecimentos e documentar o maior número 

possível de detalhes. Já descrevemos como funcionam os processos de 

coleta  e  organização  das  informações  (Tópico  2.3.4).  Agora,  é  preciso 

reunir  os  materiais  produzidos  (pelo  facilitador,  mas  também  pelos 

participantes que puderem contribuir) ao longo da reunião e construir um 

relato das discussões, conflitos e decisões do Comitê. Começa, então, o 

trabalho de sistematização (Tópico 2.3.6). 

• A avaliação de uma reunião pode ser feita de várias formas e por diferentes 

sujeitos. (i) Existem muitas técnicas disponíveis na literatura, mas nenhuma 
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delas  preenche todas as  necessidades de um grupo ao mesmo tempo. 

Boas  avaliações  dependem,  assim,  de  bons  motivos  e  de  métodos 

adequados  para  resolvê-los!  (ii)  A  iniciativa  pode  partir  de  um  único 

participante,  pelo  facilitador  do  grupo  (que  representará  o  conjunto)  ou 

mesmo por alguém externo ao grupo. Cada sujeito pode escolher o critério, 

parâmetro ou indicador (a variável  que será usada para saber se houve 

sucesso ou não) que quiser. Por isso, produtos avaliativos distintos podem 

focalizar  a  mesma  experiência,  mas  apresentar  conclusões  muito 

diferentes. Sendo assim, o avaliador que nos interessa deve conhecer a 

fundo os fundamentos da Lei das Águas e, mais ainda, os princípios que 

movem o Comitê da sua bacia. São essas diretrizes que indicarão, ao fim 

de cada encontro, os melhores critérios a serem usados por ele para avaliar 

a  atuação do conjunto.  Dica:  use as ferramentas avaliativas  e cruze as 

impressões individuais e grupais antes de dar o veredito.

• Formar uma rede de troca de informações na atualidade é um exercício 

corriqueiro para muita gente. Basta possuir um interesse comum a outras 

pessoas que,  rapidamente,  sites,  softwares e  aplicativos móveis surgem 

para  pô-las  em  contato  praticamente  o  tempo  todo.  Jovens,  adultos  e 

idosos, homens e mulheres, profissionais e amadores; futebol, basquete ou 

voleibol, política, economia ou meio ambiente, ciência, religião ou velhas 

tradições...  Não importa:  todos os grupos sociais e assuntos podem ser 

conectados  hoje  em  dia,  com  a  ajuda  de  equipamentos  relativamente 

acessíveis  e  programas eletrônicos gratuitos.  Os  membros  dos  Comitês 

devem, assim, usar  as novas tecnologias de informação e comunicação 

para  manter  contato.  Mais  do  que  isso,  devem  dar  prosseguimento  às 

discussões realizadas na última reunião presencial e adiantar os assuntos 

que serão debatidos na próxima. Blogs, Twitter, Facebook e fóruns virtuais 

(como  o  próprio  Moodle)  são  ferramentas  utilíssimas  nesse  sentido. 

Facilitador: escolha a melhor plataforma, crie uma conta e abuse dos novos 

recursos!
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3 SÍNTESE

Duas ou mais pessoas trabalhando juntas podem alcançar resultados muito 

mais  interessantes  do  que  um  único  trabalhador.  Mas,  para  que  os  grupos 

funcionem com os mesmos objetivos, sem grandes problemas internos e com a 

maior eficiência possível,  organizar é fundamental.  Organização é o termo que 

melhor  descreve  o  que  vimos  nesta  Unidade.  Sobre  essa  base  conhecemos 

diversas técnicas de facilitação que podem ser aplicadas desde a escolha do local 

onde o coletivo vai se reunir, passando pela disposição dos aparelhos, móveis e 

participantes,  até  a  organização  do  tempo  de  fala  de  cada  um.  Técnicas  de 

visualização; de problematização; de trabalho em pequenos grupos; de coleta de 

ideias; de organização de ideias; de priorização; de sistematização de resultados; 

etc. Todas buscam o mesmo objetivo, que é melhorar os processos coletivos de 

discussão e tomada de decisão. Contudo, nada disso adiantará se não houver boa 

fé  e  compromisso  dos  envolvidos.  Sendo  assim,  a  gestão  participativa  dos 

recursos hídricos depende, antes de qualquer coisa, da vontade dos membros de 

CBH.  São vocês que lutarão agora com as novas técnicas e instrumentos de 

facilitação pelo bom uso das águas, pela conservação do meio ambiente e pela 

melhoria geral da qualidade de vida.
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