Café comPartilha
uma experiência de construção coletiva, participação, cooperação, diálogo e para
aprender com a diversidade.
O Café comPartilha é uma
ferramenta incrível para
promover a participação do
público e pode ter vários
objetivos: fazer um diagnóstico
inicial, buscar a solução para um
problema, realizar um
planejamento estratégico,
sistematizar uma experiência,
avaliar um processo educativo, e
tudo o mais que sua criatividade
permitir identificar!

Passo-a-passo:

1
Antes de propor a atividade, é
preciso definir o objetivo e
algumas questões ou reflexões
sobre as quais o público deverá
dialogar. Se houver tempo,
essas questões podem até ser
definidas junto com o público,
tornando o processo ainda mais
participativo.

2
As pessoas são divididas em
pequenos grupos de até cinco
pessoas. O número de grupos
formados será equivalente ao
número de perguntas a serem
respondidas durante a atividade e
ao número de mesas necessárias.
Cada grupo recebe uma
questão/reflexão, uma folha
grande de papel e canetinhas.
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3
Cada grupo deve escolher uma
pessoa que será a relatora. Essa
pessoa ficará fixa no grupo e será
responsável por relatar às demais
participantes a produção do grupo
a cada rodada.

4
Na primeira rodada, em cada
grupo, as pessoas devem dialogar
sobre a questão/reflexão proposta
e usar os papéis e canetinhas
para iniciar a confecção de um
cartaz que represente suas
respostas. Esse material ficará
com a(o) relator(a).

5
Após um tempo determinado (entre 10
e 20 minutos), as pessoas devem
trocar de grupo e sentar-se ao redor
de outra mesa. É importante que
nessa troca as pessoas se misturem
entre os grupos e não se sentem
novamente com as mesmas pessoas.
Assim, a diversidade de interações se
amplia e a riqueza do diálogo será
maior. Apenas a(o) relator(a) deve
permanecer no grupo inicial.

6
Ao chegarem novas pessoas para o
grupo, a pessoa responsável pela
relatoria deve informar sobre a
produção do grupo até então. A partir
dessa conversa, o novo grupo deve
dialogar sobre a pergunta/reflexão
daquela mesa e continuar a criação
do cartaz. Após 10-20 minutos, as
pessoas devem trocar de grupo
novamente.

7
Essa dinâmica continua até que
todas as pessoas tenham
passado por todas as mesas. Ao
final, cada relator(a) deve
apresentar o cartaz resultante do
diálogo de sua mesa para todo o
público.
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