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World Café 

(Café Mundial) 

 

Fundamentação 

World Café é uma estratégia utilizada para criar um ambiente de diálogo colaborativo onde os estudantes são 

responsáveis pela construção do conhecimento, favorecendo a abordagem socio-histórica. A sala de aula é 

dividida em grupos de 4 a 6 estudantes contendo um líder por grupo. Cada grupo irá discutir o tema proposto 

pelo professor e o líder irá tomar notas da discussão. Após a discussão, o líder muda de grupo onde irá falar 

suas anotações e, complementá-las com as respostas do novo grupo. Em seguida o líder poderá voltar ao 

grupo de origem ou continuar trocando de grupos para complementar ainda mais suas anotações. Assim, 

todos os grupos discutem de forma indireta e a construção do conhecimento é realizada coletivamente. 

 

Requisitos básicos 

 Um facilitador; 

 8 a 40 estudantes (é possível fazer com número maior); 

 Quitutes, Pestiscos ou café complementam a metodologia; 

 Tempo: 20 a 100 minutos. 

 

Passo a Passo 

Selecione um ou mais tópicos 

Escolha um ou mais assuntos para serem discutidos pelos grupos. Você pode escolher apenas um assunto 

para todos os grupos ou assuntos diferentes. Além disto você pode propor uma sequência de assuntos a 

serem trabalhados. 

 

Organize a sala de aula 

A sala precisa ser organizada em grupos, mantendo espaço para que os alunos se movam entre os grupos. O 

trabalho fica mais interessante se o ambiente for organizado como uma cafeteria, com quitutes, petiscos ou 

café. 

 

Definição dos grupos e discussão 

Os estudantes precisam formar grupos e definir um líder para cada grupo, que será responsável por tomar 

notas da discussão. 

 

Iniciar as trocas 

Após o tempo delimitado para a discussão, o líder irá trocar de grupo. No novo grupo, ele irá falar sobre a 

discussão no grupo anterior e ouvir os novos colegas para que complemente suas respostas, ampliando assim 

as opiniões sobre o assunto discutido. 

 

Retorno 

O líder pode passar em todos os grupos até retornar ao seu grupo inicial, assim todos tem uma visão 

completa do assunto. Além disto pode-se alterar o assunto da discussão após cada troca de líder. Também é 

possível fazer uma apresentação de todas as ideias discutidas pelos líderes na forma de seminário ou 

discussão coletiva para finalizar. 
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Resumo 

1º Definir os tópicos (facilitador); 

2º Organizar a sala, grupos com 4 a 6 estudantes (facilitador e estudantes); 

3º Definir o Líder do grupo e discutir (estudantes); 

4º Trocar o líder de grupo (facilitador) 

5º Líder expõe o que foi discutido e escuta o novo grupo (estudantes) 

6º Líder passa por todos os grupos até voltar ao seu (facilitador e estudantes) 

7º Variações (Um assunto diferentes a cada rodada; seminário ao final; líder vai e volta...) 

 


