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capacidade de deixar o ninho.
Peter Senge (1994)
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Prefácio
Durante o tempo todo de nossa escolaridade fomos influenciados

pelo modelo de
"ensino-aprendizagem" onde o professor passava lotes de conhecimentos (ensinava) e o aluno
se apropriava deles pela via de adequação funcional (aprendia). Raras são as pessoas que j;a
experimentaram processos de aprendizagem onde o modelo ensina menos conteúdos, no
sentido de produtos a serem dominados, do que a aquisição de competência a habilidades.
Este manual de andragogia prática é destinado a profissionais que ainda não são
facilitadores, mas querem se tornar. Atuam em qualquer setor econômico e em qualquer área de
uma organização. Possuem assim conhecimentos específicos e querem compartilhá-los da
forma mais eficiente possível.
Existem várias formas de transmitir conhecimentos. Este manual propõe um método
participativo, criativo e envolvente, que leva em conta o potencial e o conhecimento trazido pelos
participantes. Contudo, ele não tem a pretensão de ser uma referência única, mas sim um guia
para a dinâmica de aprendizado de adultos. É só a síntese de mais de 25 anos de experiência
pessoal como facilitador e professor sempre para um público de adultos.
Os leitores poderão adequar as atividades propostas e as ferramentas apresentadas as
suas necessidades em função de suas habilidades e afinidades, do contexto, de seus interesses
e das necessidades da organização.
O manual está dividido em três partes.
A Primeira Parte contém informações contextuais e princípios teóricos sobre a
facilitação de aprendizagem de adultos, que são a base metodológica para
montagem de qualquer oficina.

A Segunda Parte é composta dos principais
desenvolvimento e avaliação de uma oficina.

passos

para

elaboração,

Na Terceira Parte apresentamos ferramentas, documentos, check-lists, grades de
análise, orientações, etc. que podem ser utilizadas diretamente ou servir de modelo
para as próprias necessidades do facilitador, para iniciar ou aprimorar suas técnicas
de facilitação.
Nosso propósito é incentivar os facilitadores a construir sua proposta de facilitação com
base nas orientações apresentadas, aprimorando idéias, métodos e recursos adicionais a partir
de suas experiências individuais e coletivas de aprendizado.
O facilitador deve torna-se capaz de pensar, de avaliar processos, de criticar o existente e de
criar melhores processos.
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A idéia subjacente é de reforçar com este manual os princípios da andragogia
vivenciados durante o treinamento, para assim incentivar futuros facilitadores a construir novos
conhecimentos, relacionando sua base de perícia e de conhecimentos com as informações e
experiências apresentadas. Não se trata de replicar mecanicamente os conceitos, mas sim
entendê-los e adaptá-los ao contexto evolutivo da organização para conseguir experimentar
novos processos, experiências e informações.
Desde já desejamos bom proveito e muito sucesso no fascinante mundo da facilitação.

Renzo Oswald

Para adquirir o Manual Train the Trainer completo, entre em contato com a
Moityca via e-mail: moityca@moityca.com.br ou diretamente por
telefone: +55 11 5666-5661.
Não deixe de conferir os outros manuais disponiblizados pela moityca:
http://www.moityca.com.br/manuais.asp
Boa leitura!!!
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