
Obrigado por fazer uma Big Education Conversation! 

Todos podem realizar uma Big Education Conversation e fizemos este guia 
detalhado para apoiá-lo. Você pode encontrar outros recursos, incluindo as Dicas e 
um breve Guia para compartilhar com os participantes em 
bigeducationconversation.org.

1. Aprender
2. Convidar
3. Preparar
4.	 Anfitrião
5. Compartilhar

O guia está disponível em cinco seções:

Guia	detalhado	de	facilitação

O que é uma Big Education Conversation (BEC)?
A Big Education Conversation (Grande conversa sobre educação) está apoiando 
comunidades em todo o mundo a se reunirem e falarem sobre o que realmente é a 
educação e como ela pode mudar no futuro. Uma Big Education Conversation reúne 
pessoas com diferentes perspectivas para falar sobre o propósito da educação e como ela 
pode mudar para o futuro. 

Por que ter uma Big Education Conversation?
Conversas sobre o propósito da educação são importantes na transformação dos sistemas 
educacionais. Elas ajudam diferentes grupos, como estudantes, pais, educadores e líderes 
governamentais a se reunirem e compartilharem suas crenças e esperanças. Isso resulta em 
mudanças que incluem uma ampla variedade de opiniões!

Será necessário milhões de vozes e ideias para reimaginar e transformar a educação. Por 
meio das Big Education Conversations, qualquer pessoa pode contribuir para criar um 
propósito e uma visão compartilhados para a educação.

Seja a sua primeira ou milésima facilitação, esperamos que você se divirta com a 
experiência e aprenda algo novo! 

http://bigeducationconversation.org


Uma #BigEdConversation:

• Inclui a participação de jovens. Se isso não for possível na primeira conversa, então é 
importante planejar para uma próxima etapa! Foi demonstrado que as vozes dos jovens 
não são bem representadas na tomada de decisões sobre educação, apesar de serem os 
pricipais usuários do sistema educacional.

• O tamanho sugerido é de três a 12 pessoas, mas pode ser maior se houver espaço 
e tempo suficientes para que todos sejam ouvidos. Um evento da BEC pode incluir 
centenas de pessoas e muitas conversas.

• Possui um anfitrião/facilitador que garante que a conversa seja: aberta e autêntica, 
inclusiva e imaginativa, agradável e divertida, intencional e empoderadora.  

• Reúne dados (por meio de uma pesquisa on-line e mapa global) para ajudar a construir 
imagens nacionais e globais sobre o que diferentes grupos acreditam que deve ser o 
objetivo da educação e para inspirar a ação.

Por que ter uma Big Education Conversation? 

A educação pode ser transformada. Muitos sistemas foram projetados em um 
momento diferente para um propósito diferente. É hora de uma atualização do 
sistema? 

Qual você acredita ser o objetivo da educação? As Big Education Conversations 
reúnem diversos protagonistas da educação para explorar essa pergunta-chave e 
construir um novo propósito ou visão compartilhada para o futuro da Educação em seu 
contexto, no qual eles podem agir.

A estrutura simples e solidária para realizar uma Big Education Conversation foi 
projetada para garantir que os participantes possam imaginar além da realidade atual 
da educação e se envolver em um nível mais profundo que se conecte a valores, 
crenças, motivações e medos. 

Uma Big Education Conversation é uma experiência significativa que pode construir 
confiança, criar espaço para escuta e gerar novas ideias ou caminhos para a ação em 
uma escola, comunidade ou país.

1. Aprender



Quem você quer convidar e por quê? 
 
O Estudantes,  O Pais e cuidadores,  O Educadores e líderes escolares,  
O Empregadores,  O Tomadores de decisões/formuladores de 
políticas públicas O _________

Dica: Preste atenção ao SEU propósito ao realizar esta conversa. Isso pode te dizer quem 
convidar para o espaço. Seu objetivo é reunir pessoas que geralmente não falam sobre 
educação? Ou você está trazendo algo novo para um fórum existente? Como você pode 
convidar e incluir as vozes que geralmente não são ouvidas?  

Quanto	tempo	durarão	as	conversas?	
 
O 15 minutos (grupos grupos menores de 4-5) O 30 minutos O 60 minutos O 90 minutos 
O _________

Dica: Tente e seja realista! Tudo bem se você tiver apenas 15 minutos: com pouco pode se 
fazer muito e até mesmo uma semente pequena pode florescer. 

Quantas pessoas você pretende reunir? 

O 3   O  8   O 12    O 20-30   O 30-50   O 50+

Dica: Procurando profundidade? Agrupe até 12 pessoas! Procurando amplitude? Vá em 
frente, mas recrute alguns cofacilitadores!

Dica: Dizem que as pessoas que aparecem são aquelas que devem estar lá. Não se preocupe 
muito com pessoas que não aparecem. Receba bem qualquer pessoa que vier, pois nada 
acontece por acaso. 

Dica: Os espaços guardam memórias que afetam a forma como as pessoas agem neles. Crie 
e organize espaços que convidem à imaginação e ao pensamento novo. Espaços antigos não 
nos incentivam a nos libertar com nossa imaginação. Busque conversar sob uma árvore em 
um parque, em um anfiteatro, em uma escola local onde os mais velhos raramente vão etc. 
Tente considerar a luz, as necessidades de acesso e um local que possa ajudar as pessoas 
a imaginar diferentes possibilidades na educação, fora do sistema atual. É um espaço 
onde as pessoas podem falar honestamente, abertamente e livremente? É um espaço 
onde as pessoas podem se sentar em roda, se movimentar, talvez fazer uma atividade de 
aquecimento?

Onde você realizará esta conversa? 

O Espaço neutro interno da comunidade O Escola O Estacionamento local/espaço ao ar livre 
O Conferência ou evento O Em uma sala de gravação de podcast O Na televisão ao vivo! O 
No jantar ou em um café! O _________

2. Convidar



Dica: Tente encontrar outros líderes animados em sua comunidade que vão elevar sua 
mensagem e espalhar a notícia. Você também pode encontrar aliados incomuns que estão 
fora do seu círculo de influência. Talvez seja um idoso que fala com todos no supermercado, 
ou pode ser um influenciador de redes sociais!

Proteção:	Se você for adulto e estiver realizando uma BEC com jovens, certifique-se de ter 
considerado processos para protegê-los. Tenha em mente o seguinte - 

1. Recrute outro adulto o para apoiar o event o e/ou convide jovens participantes a 
trazer um adulto para acompanhá-los. 

2. Sempre se envolva com o jovem em um ambiente de grupo, nunca sozinho

3. Embora desejamos que todas as vozes da sala sejam ouvidas, se um jovem optar por 
ficar quieto e apenas ouvir, está tudo bem

4. Crie outras maneiras pelas quais os jovens possam compartilhar suas opiniões, como 
escrita, arte etc., para que os mais silenciosos também se sintam engajados 

5. Ajude a desenvolver confiança, tendo cuidado para não diminuir ninguém. O tom, a 
linguagem e a voz devem ser convidativos e não desanimadores 

6. Pergunte aos jovens o que eles precisam para se sentirem seguros neste espaço e 
como todos nós podemos trabalhar para criar essa segurança

Como você recrutará as pessoas?

O Participando de um evento já existente
O Compartilhando convites em minhas redes sociais 
O Enviando mensagem para toda a minha família, amigos e comunidade local
O Boca a boca - conversando com todos que você vê!
O Propondo a conversa como workshop em uma conferência/evento educacional/fórum
O _________

Dica: 
Convide as 

pessoas a trazerem 
um lanche de que gostavam 

muito quando criança. Você pode 
incluir	isso	na	lista	de	verificação!



Intenção:	a intenção é despertar a imaginação com o propósito da educação que 
inspira. A forma como você chegará lá depende de você como anfitrião/facilitador. 
Convide à criatividade, brincadeira, curiosidade, imaginação e alegria.

Comida	e	hidratação:	se possível ofereça lanches e água, pois fazem as pessoas se 
sentirem bem-vindas, nutridas e com o cérebro turbinado.

Espaço: quais são os sinais práticos que estabelecerão o espaço como convidativo e 
confiável em sua cultura? Algumas cores? Uma ou duas velas? Alguma música ambiente? 
A configuração deve deixar os participantes confortáveis, bem como estimular a 
curiosidade e entusiasmo de que algo único e diferente possa acontecer aqui. 

• Sempre que possível, incentivamos você a estabelecer conversas em roda. Por 
muitos anos, os seres humanos se sentaram em volta de fogueiras para contar 
histórias. Quando estamos em roda, temos a oportunidade de ver nossa igualdade e 
nos conectarmos através dos rostos e olhos dos outros.

• Recursos: você pode fornecer papel e canetas para os participantes e facilitador 
registrarem suas ideias juntos? Você pode imprimir pôsteres com formato de balão 
de fala das Big Education Conversations para que os participantes escrevam e/ou 
tirem selfies, escaneiem códigos QR e outros materiais no site.

Acessibilidade: quais são as necessidades de acesso para este encontro? As coisas que 
você deve pensar são, por exemplo, a acessibilidade para cadeiras de rodas e banheiros 
de gênero neutro. Se você não puder atender às necessidades de acesso das pessoas, 
tente informá-las com antecedência.

Opcional: traga uma cadeira extra para o espaço e apresente “a cadeira vazia”. Isso 
representa a voz daqueles que não puderam estar na sala no momento. Você pode fazer 
referência a isso como um jovem na escola ou no sistema prisional, um pai ou mãe muito 
cansado ou um formulador de políticas públicas sobrecarregado ou a Natureza!!

#

3. Preparar

Facilitação	emergente:	leia o guia para facilit adores e faça um 
plano, mas esteja pronto para descartá-lo! Preste atenção na 
energia do espaço e siga com ela. É aí que residirá o tempero 
da conversa. Menos preparação, mais presença.

Capture a experiência: deixe seu telefone pronto para 
tirar uma foto da conversa, compartilhe-a com a hashtag 
#BigEdConversation e registre sua conversa no mapa global.



“Há uma conversa na sala que apenas 
essas pessoas neste momento podem ter. 

Encontre-a”. 

- Adrienne Maree Brown

Dicas e truques

Sua função como facilitador da BEC é apoiar as pessoas a encontrarem suas 
próprias vozes e explorarem essas perguntas de propósito e mudarem juntos! Às 
vezes, pode ser complicado para as pessoas explorarem e imaginarem além da 
nossa realidade atual, especialmente no início. Então, sempre que possível, use 
a escuta ativa, reflita e reformule ao participante o que você ouviu até agora. Dê 
possíveis sugestões de perguntas somente se necessário. 

Se as coisas ficarem tensas ou emocionais, pratique o que Pema Chödrön chama 
de “a pausa” — três respirações, inspirando e expirando, para se acomodar e se 
redefinir. Crie espaço para pausas e silêncio. O silêncio não é algo estranho, mas 
sim momentos que nos ajudam a refletir e ir mais fundo. Convide o silêncio para 
o espaço, pois isso também ajuda os membros mais quietos do seu tempo de 
conversa a processar e falar, levando a uma conversa ainda mais produtiva para 
todos.  

Duas ferramentas para garantir 
que todas as vozes sejam ouvidas, 
especialmente úteis para conversas 
mais curtas:

Um “bastão de fala” ajuda os out-
ros a saber quando é a vez de falar, 
quando recebem o bastão, em vez 
de interromper. Um bastão de fala 
pode ser qualquer coisa! Lápis, giz 
ou livro que lembra a escola, um brin-
quedo fofinho ou um objeto natural, 
como uma pedra ou uma pena.

Configurar um temporizador que 
faça um som após um tempo defini-
do é uma maneira clara e justa de 
garantir que todas as vozes sejam 
ouvidas igualmente 

Realizando sua Big Education 
Conversation

Nas próximas páginas, você 
encontrará uma versão mais 
detalhada do Guia para conversa, 
que pode ser impresso para todos 
os participantes da sua conversa. Ele 
inclui algumas ideias e orientações 
extras para você como facilitador.

• Introdução
• O que é
• E se
• E agora
• Aprendizado 

4. Anfitrião



Aqui	estão	alguns	princípios/normas	orientadores	que	você	pode	compartilhar	com	o	
grupo:

• Escuta ativa e curiosidade - Prepare-se para ouvir e se concentre em tentar 
entender e se envolver, não a apenas responder.

• Cuidado e respeito mútuos, sem suposições - A experiência de cada pessoa 
é única e queremos que elas tragam seu eu mais completo e autêntico. Isso 
acontecerá quando os participantes se sentirem seguros, cuidados e respeitados. 
Lembre-se de que as pessoas têm muitas facetas, mas não são definidas por elas. 

• Incentivo e empoderamento - Todos nós temos uma predisposição para fazer 
pequenas mudanças para transformar a Educação, e grandes mudanças se 
trabalharmos juntos.

• Não hierárquico - Cada um de nós é professor e aluno. Vamos aprender uns com 
os outros.

• Seja divertido, divirta-se - É mais provável que lembremos e compartilhemos 
ideias criativas quando estamos relaxados e nos divertindo.

• Não se diminua ou diminua outras pessoas - Esqueça aquela voz na sua 
cabeça que diz: “Sua ideia não é boa o suficiente. É melhor ficar quieto.” Não 
há respostas certas ou erradas aqui: é a troca de perspectivas que uma Big 
Education Conversation valoriza. 

 * Se você estiver executando uma versão mais longa desta sessão, também pode convidar 
os participantes a adicionar e cocriar princípios orientadores como uma atividade 
introdutória. Por exemplo, os participantes podem terminar a frase: “Eu contribuirei 
para criar um espaço seguro e corajoso hoje ao…”

 * Lembre as pessoas de cuidar de suas próprias necessidades e compartilhar apenas 
o quanto se sentirem confortáveis.  Se for uma sessão mais longa, incentive todos a 
prestarem atenção em seus corpos e se alongarem ou irem ao banheiro, se necessário.

Etapa 1: Introdução
 * Bem-vindos!
 * Dê a si mesmo dois minutos para apresentar:
 *  O conceito da Big Education Conversation. Este é um espaço e convite para:

• refletir as próprias crenças sobre o propósito da educação e ouvir as opiniões 
dos outros  

• reimaginar a educação, identificando pequenos passos que você dará a nível 
individual ou coletivo para mudar a educação para melhor

• adicionar sua voz a uma conversa global sobre o propósito da educação 

 * Uma pequena apresentação (de um a dois minutos) sobre você que seja autêntica, 
vulnerável e mostre que está envolvido e pronto para realizar essa conversa. Por 
exemplo, uma história da sua vida que mostre porque é importante para você fazer 
uma Big Education Conversation.

 * Entre em acordo sobre seus princípios/normas orientadores para a conversa. Isso 
define o tom de como nos relacionamos e apoiamos uns aos outros para ter um 
diálogo eficaz e transformador. 



* Convide seu grupo a compartilhar seus nomes, pronome(s) e escolha uma pergunta 
de	introdução	que	se	adapte	ao	tempo	que	vocês	têm.	

Por	exemplo,	perguntas	de	introdução	rápida:
Que cor vem à mente quando você pensa na escola?
Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa 
em escola?
Quais são as duas palavras que descrevem como você está se 
sentindo agora?
O que te empolga em estar aqui?
Se a forma como você está se sentindo agora fosse algo da Natureza, 
o que seria?
Perguntas	de	introdução	que	convidam	a	respostas	mais	longas:
Por que você veio participar desta conversa hoje?
Qual a lembrança do seu tempo na escola que você aprecia? 
Qual experiência de aprendizagem da infância que deixou um 
impacto profundo em você? 
Quem foi/é seu professor favorito e por quê?
Qual esperança e medo você traz para esta conversa?

Discuta brevemente porque você está tendo essa conversa. Qual o 
resultado dessa discussão?

Convide os participantes a acessarem 
www.bigeducationconversation.org e responderem à pesquisa 
de cinco perguntas. Em seguida, compartilhe e discuta os 
resultados em grupo. Reserve um tempo para estimular a 
curiosidade sobre as opiniões dos outros.

Etapa 2: O que é

Off-line? Em seguida, discuta estas 
perguntas:

Qual você acredita ser o objetivo da 
educação? Outras pessoas compartilham 
com você essa crença?

O que seu sistema educacional 
atualmente prioriza e você está satisfeito 
com isso?

http://www.bigeducationconversation.org


* Pergunte: Se você pudesse reimaginar ou reprojetar a educação, 
quais grandes mudanças você faria e por quê?

* Lembre a todos que eles têm permissão para ser lúdicos nesta seção 
da conversa! 

Para	incentivar	a	imaginação	deles,	você	também	pode:

Etapa 3: E se

Dividir o grupo em 
duplas: para que as 
pessoas tenham mais 
tempo para falar e trocar 
ideias entre elas

Promover algum tempo 
de	reflexão	silenciosa:	
para criar um poema, 
desenhar uma imagem 
que capte o futuro da 
educação ou realizar uma 
meditação de visualização. 
Aproveite seu superpoder 
como facilitador. O que 
você acha que ajudaria as 
pessoas a imaginar novas 
possibilidades de educação?

Sonho coletivo: coloque 
uma música e convide as 
pessoas a compartilhar 
suas perguntas hipotéticas 
em pedaços de papel, 
dobre-as e solte-as 
anonimamente em uma 
tigela no meio. Depois 
de cerca de oito a dez 
minutos, desligue a música 
e leia os sonhos uns dos 
outros em voz alta.

 * Pergunte:  qual é um pequeno passo que você/seu grupo poderia se comprometer a 
fazer que mudaria positivamente a educação para/em sua comunidade? Há algo que você 
mesmo poderia fazer hoje, esta semana, este mês? Há alguma ação compartilhada que 
você pode tomar como grupo?

 * Convide os participantes a escreverem ou registrarem seus compromissos. Depois, 
tire uma foto e compartilhe nas redes sociais com a hashtag #BigEdConversation; isso 
incentivará e inspirará outras pessoas.

 * Não se esqueça de adicionar sua conversa ao mapa global e dar feedback sobre suas 
percepções em bigeducationconversation.org

Etapa 4: E agora

Aha!

Etapa 5: Aprendizado 

* Pergunte: você pode compartilhar algo que recebeu da experiência de hoje que levará 
como aprendizado? Pode ser uma citação, ideia, piada, algo que você aprendeu ou que o 
surpreendeu.

Se estiver em um grupo maior, você pode dividir os participantes em duplas para que haja 
tempo suficiente

* Encerramento: você pode compartilhar um poema ou citação de encerramento, ou fazer 
uma música em grupo que inspire você como anfitrião a reimaginar a educação juntos! Ou 
simplesmente agradecer aos participantes e oferecer uma maneira de manter contato.

Sea divertido, 
creativo y reinvente la 

educación

http://bigeducationconversation.org


Lista	de	verificação

Após	a	Big	Education	Conversation,	certifique-se	de:

1. Registrar os compromissos e ações discutidos hoje. Há algum compromisso do grupo 
que você pode acompanhar após o evento? 

2. Garantir uma maneira de entrar em contato com os participantes para compartilhar 
atualizações e convites para conversas futuras. Os ciclos de feedback de participação 
são importantes para construir confiança e ação coletiva. Compartilhe as anotações ou o 
resumo verbal que você fez da discussão em grupo com o anfitrião do evento, se for o 
caso. Como as percepções e ideias coletivas dessa conversa podem ser usadas por essa 
comunidade? 

3. Tire uma foto da conversa que você teve para celebrá-la nas redes sociais com a hashtag 
#BigEdConversation e mostre ao mundo como é a Big Education Conversation de onde 
você está

4. Coloque sua conversa no mapa global e dê feedback sobre suas percepções para que 
possam ser analisadas em bigeducationconversation.org

5. Peça para que todos que participaram de sua conversa conduzam uma Big Education 
Conversation por conta própria! 

5. Compartilhar

Mais	recursos	de	facilitação:

‘The Art of Gathering’ - um 
livro de Priya Parker

Free creative facilitation tools 
- on-line em Partners for Youth 
Empowerment

Global Action Circles - para 
explorar o propósito da 
educação ao longo de vários 
meses com a YouthxYouth

www.bigeducationconversation.org

#
@BigEdConvo

@BigEdConvo

@BigEdConvo

Obrigado por participar!

https://www.priyaparker.com/thebook
https://partnersforyouth.org/free-tools/
https://www.youthxyouth.com/programs/global-action-circles
http://www.bigeducationconversation.org

