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Apresentação

O centro de interesse da estratégia de Recursos Humanos na União dos Escoteiros do Brasil é o adulto. Sabemos 
que os adultos retêm 20% do que ouvem; 30% do que eles vêem; 50% do que eles ouvem e vêm; 70% do que eles 
ouvem, vêem e dizem e 90% do que eles ouvem, vêem, dizem e fazem. Então, devemos buscar cada vez mais que 
os cursantes dos nossos eventos de formação não sejam meros espectadores e sim, participantes na construção do 
conhecimento.

Nesta linha, este manual elaborado por uma equipe coordenada por Ilka Denise Campos, é muito oportuno, pois 
é uma compilação de inúmeras técnicas e metodologias de ensino para utilizarmos em nossos Cursos, Seminários e 
Módulos de Formação.

Tenho certeza que aplicando a técnica apropriada, conforme o tema e os cursantes, teremos bons resultados em 
auxiliar o adulto a alcançar as competências necessárias para exercer de maneira satisfatória um determinado cargo 
ou função na União dos Escoteiros do Brasil. E esta aplicação variada de técnicas vai permitir também que nossos 
eventos de formação sejam cada vez mais ágeis, atrativos e estimulantes para os participantes.

Numa unidade didática sobre Ciclo de Programa, por exemplo, com certeza os cursantes terão um maior 
aproveitamento vivenciando na prática a elaboração do diagnóstico, da ênfase, participando de um jogo democrático 
do que sendo espectadores de uma palestra.

No final do manual existe um espaço para incluir outras dinâmicas e técnicas de ensino. Por favor, enviem estas 
sugestões para o e-mail: ueb.adultos@escoteiros.org.br para sempre aprimorarmos este material.

Desejo que tenham ótimos eventos de formação que contribuam para nossa missão de construir um mundo melhor.

Sempre Alerta!

Theodomiro Rodrigues

Coordenador da Equipe Nacional de Gestão de Adultos

Marcos Carvalho

Diretor de Métodos Educativos
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Introdução

Existem diversas formas de se repassar conhecimentos a um indivíduo, grupo de pessoas ou até mesmo a toda 
uma geração. A própria dinâmica do Movimento Escoteiro, baseada em sua pedagogia específica e em seu sempre 
atual Método, nos indica a direção sobre a maneira como temos que conduzir nossos cursos de formação, utilizando 
o “Aprender Fazendo”. Aplicar metodologias e técnicas de ensino em nossos cursos de formação exige habilidades, 
adaptações e reformulações baseadas na realidade, necessidades e expectativas dos cursantes.

Basicamente é necessário que o formador conheça além da carga de conteúdo, o seu público-alvo, estabelecendo 
uma base comum para que possa planejar a sua unidade didática adequando teoria e prática através de técnicas que 
permitam não só a absorção do conteúdo de maneira dinâmica e saudável, mas também a participação dos cursantes 
na construção do conhecimento.

Métodos e técnicas, em qualquer área do conhecimento, representam a maneira de conduzir o pensamento e 
as ações para se atingir metas preestabelecidas. Que este material sirva como um guia para tornar os cursos de 
formação cada vez mais dinâmicos e eficientes.

ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS

- Método: é o conjunto de regras, meios e processos úteis para a pesquisa, o estudo, a investigação ou a ação 
educativa. Uma grande variedade de estudos analisa e estabelece métodos para facilitar o processo de aprendizagem.

- Metodologia: conjunto de métodos, regras e postulados utilizados em determinado assunto e sua aplicação.

- Técnica: domínio especializado necessário à execução de alguma tarefa ou atividade. É a maneira ou habilidade de 
executar ou fazer algo.

- Ensino: processo de transmissão do conhecimento e informação.

- Instrução: formação intelectual e desenvolvimento das capacidades cognitivas mediante o domínio de certo nível 
de conhecimentos sistematizados.

- Didática: é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensinos destinados a colocar em prática 
as diretrizes da teoria pedagógica.

- Aprendizagem: é a aquisição de uma conduta, o domínio de um procedimento. A conquista de algo que passa a ser 
patrimônio de nossa ação. É o resultado do processo de aprender.

- Meios de ensino: são as ferramentas (recursos materiais) utilizadas pelo formador e pelos cursantes para organização 
e condução metódica do processo de ensino e aprendizagem. Como exemplo, podemos citar: flipchart, projeção de 
slides, filmes, mapas, jogos, etc. Os formadores, de um modo geral, devem dominar com segurança esses meios de 
ensino, conhecendo-os e aprendendo a utilizá-los de forma didática, criativa e adequada.
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PORQUE UTILIZAR TÉCNICAS E METODOLOGIAS DE ENSINO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO?

Porque o emprego destas técnicas consideram o desenvolvimento natural do cursantes e a necessidade de uma 
aprendizagem mais ativa, através de vivências, relacionamento com os pares e descobertas, utilizando todos os 
sentidos: ver, ouvir, tocar, sentir, experimentar e até provar. O “Aprender Fazendo” também se emprega no treinamento 
dos adultos dentro do Movimento Escoteiro.

COMPONENETES FUNDAMENTAIS DO PROCESSO DE ENSINO

- Cursante: sua aprendizagem deve ser planejada, estimulada, orientada e consolidada.

- Aprendizagem: gerada através da interação entre cursante e Formador e também através dos pares.

- Objetivos: governam o desenvolvimento de todo curso de formação. Deve ser claro e expressar  tudo aquilo que 
queremos alcançar com a prática educativa. 

- Conteúdo: desenvolvido pelo Nível Nacional, que define o mínimo que deve ser trabalhado dentro dos cursos de 
formação afim de que os objetivos específicos e pertinentes a cada curso sejam atingidos.

- Metodologias e técnicas: é a organização racional de todos os fatores pessoais, condições e recursos para se 
atingir um determinado objetivo.

QUE METODOLOGIAS E TÉCNICAS PODEMOS UTILIZAR NOS CURSOS DE FORMAÇÃO?

A resposta para esta pergunta considera uma série de fatores, conforme indicamos no desenho abaixo:

ESCOLHA DA METODOLOGIA E 
TÉCNICA DE ENSINO

Objetivos

Tempo                          
disponível

Perfil dos cursantes

Assunto e tipo de 
aprendizagem

Condições                          
físicas

Experiência didática do 
formador
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O SUCESSO DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DEPENDE BASICAMENTE DOS SEGUINTES FATORES:

• Daquele que a emprega (Domínio e entusiasmo).

• Dos objetivos a serem alcançados.

• Do tipo de pessoa a que se destina.

• Do conteúdo a ser tratado.

• Do momento em que a técnica será aplicada.

COMO APLICAR AS TÉCNICAS DE ENSINO APRENDIZAGEM

• Conheça bem a técnica a ser aplicada.

• Comece dando uma definição técnica.

• Apresente os objetivos e os resultados esperados.

• Enumere as etapas de aplicação da técnica.

• Estabeleça claramente os papéis dos participantes dos grupos.

• Apresente, exponha e/ou distribua o material que será utilizado.

• Divida os grupos conforme a orientação da técnica.

• Explique o tipo de trabalho que os grupos deverão realizar.

• Finalmente, solicite que sejam formados os grupos de trabalho.

• Acompanhe o trabalho dos grupos orientando e direcionando as discussões.
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Relacionando as técnicas aos objetivos educativos

OBJETIVO EDUCATIVO TÉCNICAS ADEQUADAS

Aumentar o grau de participação dos cursantes, quer 
formulando perguntas, ou perguntas e respostas, ou 

expressando opiniões e posições.

Phillips 66, GV-GO, Grupos de Cochicho, 
Debate Integrado.

Aprofundar a discussão de um tema ou problema., 
chegando a conclusões.

Grupos pequenos, Grupos de integração 
Vertical/horizontal.

Desenvolver capacidade de observação e crítica do 
desempenho grupal.

Grupos de verbalização e Observação.

Produzir grande quantidade de idéias em prazo curto, 
com alto grau de originalidade e desinibição.

Tempestade Cerebral (Brainstorming)

Conseguir que todos os participantes expressem suas 
opiniões.

Pergunta circular

Estudar e analisar um tema por um pequeno grupo de 
especialistas ou pessoas interessadas, para ilustração 

dos demais.
Painel

Apresentar diversos aspectos de um mesmo tema 
ou problema, para fornecer informação e esclarecer 

conceitos.
Simpósio

Meditar coletivamente sobre um tema importante, com 
ajuda de obras e pessoas para consulta, a fim de chegar 

a uma tomada de posição.
Reflexão ou círculo de estudos

Orientar as opiniões do público presente, confrontando 
pessoas com idéias divergentes

Debate, Painel de oposição

Desenvolver a capacidade analítica e preparar-se para 
enfrentar situações complexas, mediante o estudo 

coletivo de situações reais ou fictícias.
Estudos de caso.

Desenvolver a empatia ou capacidade de desempenhar 
os papéis de outros e de analisar situações de conflito.

Dramatização, Sociodrama , Psicodrama.

Investigar diversos aspectos de um problema e colocar 
os resultados em comum.

Seminário

Desenvolver a capacidade de estudar um problema em 
equipe, de forma sistemática.

Estudo orientado em equipes

Aumentar a flexibilidade mental, mediante o 
reconhecimento da diversidade de interpretações sobre 

um mesmo assunto.
Diálogos sucessivos

Trabalhar em equipe na solução de um problema. Método de Projetos

Resolver problemas com a intervenção de pessoas 
competentes e o benefício da discussão grupal.

Oficina ou laboratório (Workshop)
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TG 01 - DISCUSSÃO LIVRE

1. Caracterização da técnica
Reunião informal de pequeno grupo com livre 

apresentação de idéias, sem qualquer limitação quanto 
à exeqüibilidade. Possibilita o máximo de criatividade 
e estímulo, permitindo o exame de alternativas para 
solução de problemas dentro de uma atmosfera de 
reflexão e comunicação.

2. A técnica é útil para:
a) aprofundamento do estudo de um tema. 

b) discussão de problemas e exame de soluções. 

c) explorar novas possibilidades, assegurando idéias 
dinâmicas e novas que poderão ser aproveitadas. 

d) tomada de decisão cujo cumprimento não seja 
urgente. 

e) somente para avaliação do processo do grupo.

3. Use a técnica quando:
a) o grupo não possuir mais de 15 membros ou use 
mini-grupos de 5. 

b) os membros forem relativamente maduros e 
quando se conhecem o suficiente para dialogarem 
livremente. 

c) houver uma atmosfera de liberdade de expressão. 

d) não houver comprometimento com padrões e 
fórmulas usuais. 

e) os cursantes possuírem flexibilidade para criar 
novas soluções ou apontar novas diretrizes. 

f) o grupo for homogêneo. 

g) o grupo tiver objetivos comuns. 

h) houver tempo suficiente para abordar-se o 
problema com calma e método. 

4. Como usar a técnica
a) conhecer a amplitude do problema a ser debatido, 
fixando as linhas de discussão e o tempo disponível 
para a reunião. 

b) estabelecer um ambiente informal que facilite a 
comunicação e a cooperação entre os membros. 

c) interpretar a técnica a ser usada na Sessão. 

d) escolher um encarregado para fazer as anotações 
e registros das idéias apresentadas. 

e) esclarecer que são normas da discussão livre:

 

• As idéias têm de ser expressas sem qualquer 
limitação quanto às possibilidades de execução. 

• As idéias só serão rejeitadas se não se 
relacionarem com o assunto em discussão, ou 
colidirem com os regulamentos e fundamentos 
escoteiros.

TG 02 - DISCUSSÃO 6/6 OU PHILLIPS 66

1. Caracterização da técnica
Consiste no fracionamento de um grupo numeroso 

em pequenos grupos a fim de facilitar a discussão. A 
denominação provém do fato de haver sido o método 
difundido por J.D. Phillips, e por serem os pequenos 
grupos formados por 6 pessoas que discutem o assunto 
durante 6 minutos. Entretanto, essa característica não é 
rígida, podendo o grupo alterar tanto o número como o 
tempo, de acordo com a conveniência. A técnica permite 
a participação de todos os presentes numa atmosfera 
informal; estimula a troca de idéias, encoraja a divisão 
de trabalho e a responsabilidade; ajuda os membros a se 
libertarem de suas inibições e participação num debate.

2. A técnica é útil para:
a) obter informações do grupo sobre seus interesses, 
problemas, etc. 

b) levantar dados e sugestões dos participantes 
para aproveitamento no planejamento de atividades, 
programas, diretrizes. 

c) criar um clima de receptividade que facilite o 
aprendizado. 

d) analisar e buscar soluções para problemas.

e) maior participação operativa e efetiva de todos os 
membros do grupo. 
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3. Use a técnica quando:
a) for conveniente diluir o formalismo de um grupo e 
criar um clima de cooperação e envolvimento pessoal 
dos membros.

b) desejarmos os níveis de participação e comunicação, 

c) for necessário reunirmos rapidamente as idéias, 
sugestões ou opiniões de um grupo. 

d) desejarmos obter ou verificar se existe consenso. 

e) desejarmos verificar cada membro com o grupo.

f) desejarmos estimular a discussão e o raciocínio. 

g) a natureza do assunto exigir sua discussão em 
grupos pequenos. 

h) desejarmos obter uma visão pluridimensional do 
assunto. 

i) as condições físicas do ambiente permitirem o 
deslocamento de cadeiras e sua arrumação em 
círculos. 

j) se pretender enfatizar a troca de experiências. 

k) CUIDADO: A técnica é de pouca valia para difusão 
de informações, salvo se houver permutação entre 
os grupos. 

4. Como usar a técnica
a) planejar, com antecedência, as perguntas, 
problemas ou roteiro de discussão que serão 
colocados aos subgrupos. 

b) explicar ao grupo o funcionamento da técnica, sua 
finalidade, o papel e as atitudes esperadas de cada 
membro e o tempo disponível para a discussão. 

c) dividir o grupo em subgrupos, aproveitando 
para colocar juntos os membros que ainda não se 
conheçam e evitar as “panelinhas”. 

d) solicitar aos membros dos pequenos grupos que 
se apresentem, escolham um coordenador para os 
debates e um relator ou secretário para fazer as 
anotações. 

g) cada grupo deve ser montado com um número 
de membros igual ao número de subgrupos. Isto 
possibilitará a rotação dos grupos como indicado em 
“h”. 

f) distribuir cópias escritas dos assuntos a serem 
discutidos. 

g) esclarecer qual o tempo disponível. O tempo pode 
ser prorrogado, se conveniente. 

h) terminado o tempo, cada elemento de cada 
subgrupo receberá um número. 

i) agora os subgrupos tornam a se reunir, mas todos 
os “1” num grupo; todos os “2” noutros; e assim por 
diante. 

j) cada um apresentará para o subgrupo as conclusões 
do seu antigo subgrupo. 

k) os relatores dos subgrupos (os dois) reunir-se-ão 
para elaborar um único relatório, que poderá ser oral 
ou escrito, para apresentá-lo ao grupão. 

OBS.: Fazer as trocas com o cuidado de romper as 
“panelinhas” e fazer as “aproximações”. Pode ser feito 
um sistema de fracionamento do texto.

TG 03 - DRAMATIZAÇÃO OU ROLE PLAYING

1. Caracterização da técnica
a) consiste na encenação de um problema ou 
situação no campo das relações humanas, por duas 
ou mais pessoas, numa situação hipotética em que os 
papéis são vividos tal como na realidade. A síntese 
desses papéis é um dos aspectos mais importantes 
do método. Os que vão encenar devem compreender 
o tipo de pessoa que dever interpretar durante a 
dramatização. O resumo do papel deve conter apenas 
a condição emocional e as atitudes a serem adotadas, 
sem detalhes sobre aquilo que deverá ocorrer durante 
a apresentação.

Essa técnica permite a informalidade e assegura a 
participação psicológica do indivíduo e do grupo; elimina 

as inibições e facilita a comunicação.

2. A técnica é útil para:
a) desenvolver a capacidade de relacionamento com 
outras pessoas através da compreensão da natureza 
do comportamento humano. 

b) fornecer dados de relações humanas que podem 
ser utilizados para análise e discussão. 

c) facilitar a comunicação, “mostrando” e não 
“falando”.

d) oportunidade para que os indivíduos “representem” 
seus problemas pessoais. Os que na vida real não 
puderam reconhecê-los, compreende-los, quando 
viverem em cena, irão reconhecer sua falta de 
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habilidade para lidar com os outros, podendo aprender 
a enfrentar o seu problema ao vê-lo retratado no 
grupo. 

e) criar no grupo uma atmosfera de experimentação e 
de possível criatividade.

f) despersonalizar o problema dentro do grupo. 
Quando apresentado em cena, abstraídas as 
personalidades dos executantes reais, há maior 
liberdade de discussão. 

3. Use a técnica quando:
a) os padrões e o controle social do grupo são de 
molde a garantir um nível de comentário e discussão 
que não afetam psicologicamente os membros. 

b) o indivíduo reconhece a necessidade de aprofundar-
se nos seus verdadeiros motivos, impulsos básicos, 
bloqueios e ajustamentos, a fim de aumentar sua 
eficiência como membro do grupo. 

c) os “atores” sentem-se relativamente seguros 
a ponto de quererem “expor-se” ao grupo, ou 
seja, expor seus sentimentos, suas atitudes, suas 
frustrações, sua capacidade e suas aptidões. 

d) sentir-se como coordenador ou instrutor, bastante 
seguro dos objetivos que pretende atingir ao usar a 
técnica. 

e) o alvo for mudar as atitudes de um grupo. 

f) se deseja preparar um ambiente ideal para resolver 
problemas. 

4. Como usar a técnica
a) apresentar ou definir o problema que será 
dramatizado. 

b) fixar a simulação ou os aspectos específicos de 
relacionamento humano a serem enfatizados na 
dramatização. 

c) definir ou apresentar quais os papéis necessários 
à encenação. 

d) escolher os atores, os quais planejarão as linhas 
gerais de seu desempenho, ou seja, a condição 
emocional e as atitudes a serem adotadas, sem 
especificar o que deverá ser feito na encenação. 

e) os próprios “atores” poderão armar o “palco” que 
dispensará excessivo mobiliário e roupagem, dando 
ênfase à descrição verbal da situação. 

f) os “ensaios” terão caráter de reuniões 
preparatórias onde as características dos papéis 
serão examinadas, sem preocupação quanto à 
“per feição da representação” dos atores. 

g) determinar ou definir o papel de grupo a ser 
desempenhado durante e após a dramatização, o que 
conclui a escolha do tipo de debates que se seguirá, 
bem como a determinação dos aspectos que deverão 
ser avaliados. 

h) realizar a dramatização em tempo suficiente para 
permitir a apresentação dos dados, evitando-se a 
demora excessiva. 

i) se o instrutor achar conveniente, poderá consultar 
o grupo quanto ao seu interesse em repetir a 
dramatização com a inclusão de idéias e sugestões 
que forneçam novo material para aprofundamento de 
debate. 

j) poderão, também, ser usados outros artifícios, como 
por exemplo, a substituição dos papéis (troca) para 
verificação de sentimentos e atitudes, possibilitando 
a um personagem “colocar-se na pele do outro”. É 
um jogo de reversibilidade, a favor e contra, ou tarefa 
invertida.

TG 04 - ENTREVISTA

1. Caracterização da técnica
Consiste numa rápida série de perguntas feitas 

por um entrevistador, que representa o grupo, a um 
especialista em determinado assunto. Este, geralmente, 
não pertence ao grupo, ao contrário do entrevistador 
que é membro dele. É menos formal que a preleção e 
mais formal que o diálogo.

2. A técnica é útil para:
a) obter informações, fatos ou opiniões sobre algum 
assuntos de importância para o grupo. 

b) estimular o interesse do grupo por um tema. 

c) conseguir maior rendimento de um especialista que 
seja versátil ao falar sozinho perante um grupo. 
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3. Use a técnica quando:
a) o grupo é numeroso, o que tornaria ineficiente o 
interrogatório indiscriminado dos membros do grupo 
ao entrevistador. 

b) outras técnicas forem desaconselhadas. 

c) uim dos membros do grupo (entrevistador) 
possuir boa capacidade de relações humanas ou 
de comunicação e segurança para poder obter as 
informações desejadas do especialista. 

d) a técnica poderá ser utilizada com um elemento 
novo no grupo. 

4. Como usar a técnica
a) convidar um especialista no assunto. 

b) indicar um entrevistador, que organizará com o 
especialista um questionário e fixará a duração e a 
maneira de conduzir a entrevista. O entrevistador 
poderá obter do grupo os temas principais a serem 
enfocados e deverá atuar como intermediário entre o 
grupo e o especialista. 

c) a entrevista deverá ser mantida em tom de 
conversa e as perguntas devem ser formuladas de 
forma a evitar respostas do tipo “sim” ou “não”. 

d) manter as perguntas ao nível de entendimento 
geral do grupo. O entrevistador, por sua vez, evitará 
a terminologia técnica que não esteja ao alcance do 
grupo.

TG 05 - GRUPO DE COCHICHO, ZUM-ZUM OU FACE A FACE

1. Caracterização da técnica
Consiste na divisão do grupo em subgrupos de dois 

membros que dialogam, em voz baixa, para discutir 
um tema ou responder uma pergunta, sem requerer 
movimento de pessoas. Após, é feita a apresentação 
dos resultados do grupão. É um método extremamente 
informal que garante a participação quase total, sendo 
de fácil organização.

2. A técnica é útil para:
a) comentar, apreciar e avaliar, rapidamente, um tema 
exposto. 

b) sondar a reação do grupo, saber o que ele quer. 

c) a consideração de muitos aspectos distintos do 
assunto.

3. Use a técnica quando:
a) o número de participantes for, no máximo, 50 
pessoas. 

b) desejar obter maior integração do grupo. 

c) quiser criar o máximo de oportunidades para a 
participação individual. 

d) for necessário “quebrar o gelo” dos participantes. 

4. Como usar a técnica
a) dividir o grupão em subgrupos de dois membros, 
dispostos um junto do outro (lado ou frente). 

b) explicar que os grupos de cochicho dispõem de 
tantos minutos para discutir o assunto, após o que 
um dos membros exporá o resultado ao grupão, na 
ordem que for convencionada. 

c) apresentar a questão e conduzir as exposições, 
que serão feitas, após o cochicho, de forma objetiva 
e concisa.

TG 06 - GV GO

1. Caracterização da técnica
Consiste na divisão do grupo em dois subgrupos (GV 

= grupo de verbalização; GO = grupo de observação). 
O primeiro grupo é o que irá discutir o tema na primeira 

fase, e o segundo observa e se prepara para substituí-lo. 
Na segunda fase, o primeiro grupo observa e o segundo 
discute. É uma técnica bastante fácil e informal.
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2. A técnica é útil para:
a) análise de conteúdo de um assunto-problema. 

b) introdução de um novo conteúdo. 

c) conclusão de estudo de um tema. 

d) discussão de problema e exame de solução. 

e) estimular a participação geral do grupo. 

f) estimular a capacidade de observação e julgamento 
de todos os participantes. Para isso cada participante 
do GO deve cumprir um papel na observação, 
buscando encontrar aspectos positivos e negativos 
na objetividade e operatividade do GV. 

g) levar o grupo a um consenso geral. 

h) desenvolver habilidades de liderança. 

3. Use a técnica quando:
a) o número de participantes for relativamente 
pequeno. 

b) já houver um bom nível de relacionamento e de 
comunicação entre os membros do grupo. 

c) for necessário criar uma atmosfera de discussão. 

d) for conveniente diluir o formalismo do grupo. 

e) desejarmos estimular a discussão e o raciocínio. 

4. Como usar a técnica
a) o coordenador propõe o problema e explica o qual 
o objetivo que pretende com o grupo. 

b) explica como se processará a discussão e fixa o 
tempo disponível 

c) o grupo é dividido em dois. 

d) um grupo formará um círculo interno (GV) e o outro 
um círculo externo (GO). 

e) apenas o GV debate o tema. O GO observa e anota. 

f) após o tempo determinado, o coordenador manda 
fazer a inversão, passando o grupo interno para o 
exterior e o exterior para o interior. 

g) após as discussões, o coordenador poderá 
apresentar uma síntese do assunto debatido. Poderá 
ser, inicialmente, marcado um “sintetizador”.

TG 07 - LEITURA DIRIGIDA

1. Caracterização da técnica
É o acompanhamento pelo grupo da leitura de 

um texto. O coordenador fornece, previamente, ao 
grupo uma idéia do assunto a ser lido. A leitura é feita 
individualmente pelos participantes, e comentada a 
cada passo, com supervisão do coordenador. Finalmente 
o coordenador dá um resumo, ressaltando os pontos 
chaves a serem observados.

2. A técnica é útil para:
a) apresentar informações para o grupo. 

b) introduzir um conteúdo novo dentro do programa. 

c) a interpretação minuciosa de textos, rotinas, etc. 

3. Use a técnica quando:
a) o tema puder ser apresentado por escrito, com 
número de cópias ou exemplares suficientes para 
todos os membros do grupo. 

b) há interesse do grupo em aprofundar o estudo de 
um tema. 

c) a participação geral não for o objetivo principal. 

4. Como usar a técnica
a) providenciar número de exemplares ou cópias igual 
ao número de participantes. 

b) o círculo continua sendo a melhor maneira de 
dispor o grupo. 

c) oferecer inicialmente ao grupo uma idéia geral do 
assunto a ser explorado. 

d) comentar os aspectos relevantes do tema. 

e) se houver tempo, primeiro fazer uma leitura geral, 
e só então fazer a leitura ou parágrafo a parágrafo. 

f) após a leitura, é saudável uma discussão em grupo. 
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TG 08 - PAINEL COM INTERROGATÓRIO

1. Caracterização da técnica
Um pequeno grupo de especialistas em determinado 

assunto discute e é interrogado por uma ou mais pessoas, 
geralmente sob a coordenação de um moderador. Trata-
se de uma variação de técnica de discussão em painel. 
Dele participam três a cinco pessoas, o moderador e 
os interrogadores. A discussão é informal, mas as 
respostas devem ser dadas com a máxima precisão. 
O desenvolvimento do assunto baseia-se na interação 
entre o interrogador e o painel. As perguntas devem ser 
objetivas.

2. A técnica é útil para:
a) despertar o interesse do grupo para um tema. 

b) discutir um grande número de questões, num curto 
espaço de tempo 

c) apresentar diferentes aspectos de um assunto 
complexo. 

d) aproveitar a experiência de alguns membros do 
grupo. 

e) conseguir detalhes de algum assunto ou problema. 

3. Use a técnica quando:
a) o número de participantes é muito grande. 

b) os integrantes do painel (moderadores e 
interrogadores) puderem ser escolhidos entre os 
membros do próprio grupo. 

c) o grupo estiver interessado em aprofundar o tema. 

4. Como usar a técnica
a) selecionar com antecedência o moderador, os 
interrogadores e o painel. 

b) o moderador deve reunir-se com os interrogadores 
para fixar a orientação. 

c) na Sessão, o moderador apresenta ao grupo os 
integrantes do painel. 

d) a seguir apresenta sucintamente o assunto e 
explica a técnica. 

e) es interrogadores devem iniciar o interrogatório, 
expressando as perguntas de maneira clara e concisa. 
O êxito das discussões depende dos interrogadores, 
que têm grande responsabilidade na condução dos 
debates, tanto do ponto do encadeamento da idéia, 
como do nível de detalhe a que se deve chegar. 

f) o moderador intervirá quando houver necessidade 
de aprofundar um aspecto abordado, esclarecer um 
ponto obscuro, pedir a repetição de uma pergunta ou 
de uma resposta não compreendida, interpelar algum 
membro do painel que estiver sendo prolixo, fugindo 
do tema central ou interpretando mal seu papel. 

g) ao final do interrogatório, o moderador apresenta 
uma síntese ou súmula geral.

TG 09 - PAINEL INTEGRADO

1. Caracterização da técnica
Constitui uma variação da técnica de fracionamento. O 

grande grupo é dividido em subgrupos que são totalmente 
reformulados após determinado tempo de discussão, de 
tal forma que cada subgrupo é composto por integrantes 
de cada subgrupo anterior. Cada participante leva para 
o novo subgrupo as conclusões e/ou idéias do grupo 
anterior, havendo assim possibilidades de cada grupo 
conhecer as idéias levantadas pelos demais. A técnica 
permite a integração de conceitos, idéias, conclusões, 
integrando-os.

2. A técnica é útil para:
a) introduzir assunto novo. 

b) integrar o grupo. 

c) explorar um documento básico sobre determinado 
assunto. 

d) obter a participação de todos. 

e) familiarizar os participantes com determinado 
assunto. 
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f) continuar um debate sobre tema apresentado 
anteriormente sob a forma de preleção, simpósio, 
projeção de slides ou filmes, dramatização, etc.

g) profundar o estudo de um tema. 

3. Use a técnica quando:
a) trabalhar com grupos de 15 pessoas, no mínimo. 

b) desejar proporcionar contato pessoal entre os 
membros do grupão. 

c) quiser diluir o formalismo do grupo. 

d) houver um interesse em elevar de níveis de 
participação e comunicação. 

e) desejamos obter uma visão do assunto sob vários 
ângulos. 

f) o tempo for limitado. 

g) houver possibilidade de deslocamento de cadeiras 
e de sua arrumação em círculos. 

4. Como usar a técnica
a) planeje com antecedência o tema e a aplicação 
da técnica em função do número de participantes, 
natureza do assunto, tempo disponível, espaço 
existente, etc.

b) explique ao grupo o funcionamento da técnica, o 
papel e as atitudes esperadas de cada membro e o 
tempo disponível. 

c) divida o grupo em subgrupos. Apresenta as 
questões ou o tema para discussão. Esclareça que 
todos devem anotar as idéias e conclusões do grupo 
para transmita-las aos demais grupos. 

d) formar novos grupos integrados por elementos de 
cada um dos grupos anteriores, elegendo um relator 
para cada um, com o fim de apresentar as conclusões 
ao grupão. 

e) faça um sumário das conclusões dos grupos e 
permita que estas sejam discutidas para se chegar 
ao consenso.

TG 10 - PAINEL PROGRESSIVO

1. Caracterização da técnica
Consiste no trabalho individual que progride para o 

grande grupo através da formação sucessiva de grupos 
que se constituem pela junção de grupos formados na 
etapa anterior, que vão aumentando até se fundirem 
num só (plenário). Em cada etapa sucessiva os grupos 
devem retomar as conclusões da etapa anterior a fim de 
desenvolvê-las, harmonizando-as.

2. A técnica é útil para:
a) aprofundar o conhecimento de um tema pelas 
diferentes visões e maneiras de abordá-lo e tratá-lo. 

b) fazer com que os participantes entendam o tema. 

c) integrar o grupo. 

d) introduzir um conteúdo novo. 

e) obter a participação de todos os membros do 
grupo. 

f) obter conclusões do grupo acerca de um assunto-
problema. 

g) prosseguir o debate sobre um assunto anteriormente 
apresentado sob a forma de audiovisual, dramatização, 
palestra, etc. 

3. Use a técnica quando:
a) trabalhar com grupos de 15 pessoas, no mínimo. 

b) for conveniente quebrar o formalismo do grupo. 

c) desejarmos obter o consenso grupal acerca do 
tema quer esteja sendo estudado. 

d)   desejarmos incrementar a discussão, possibilitando 
a todos darem a sua contribuição. 

e) as condições físicas do ambiente permitirem o 
deslocamento de cadeiras e sua disposição em 
círculo. 

f) se pretender valorizar a contribuição pessoal de 
cada membro e a troca de experiências. 

4. Como usar a técnica
a) planeje com antecedência a reunião em que 
aplicará a técnica, em função do tema, do número de 
participantes, do tempo, etc. 

b) após a apresentação do problema ou distribuição 
das cópias do assunto a ser discutido a todos os 
participantes, explique o funcionamento da técnica 
em suas várias etapas, como p.e.: 

1. Leitura individual do texto ou resposta por 
escrito a uma questão feita. 
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2. Grupamento de dois ou mais membros que 
analisam, discutem e elaboram uma conclusão 
com base nas contribuições individuais. 

3. Grupamento cujo número de membros seja 
múltiplo do número de integrantes dos grupos 
anteriores, trabalhando as conclusões anteriores, 
listando-as e aglutinando-as. 

4. Conclusões gerais do grupão (plenário). 

c) úmero de etapas e o tempo de duração de cada é 
limitado pelo número de participantes e pelo assunto 
a ser debatido.

TG 11 - SEMINÁRIO

1. Caracterização da técnica
Grupo reduzido investiga ou estuda intensamente um 

tema em uma ou mais sessões planificadas, recorrendo 
a diversas fontes originais de informação. É uma forma 
de discussão em grupo de idéias, sugestões, opiniões. 
Os membros não recebem informações já elaboradas, 
mas investigam com seus próprios meios em um clima 
de colaboração recíproca. Os resultados ou conclusões 
são de responsabilidade de todo o grupo e o seminário 
se conclui com uma sessão de resumo e avaliação. O 
seminário é semelhante ao congresso, porém tem uma 
organização mais simples e um número mais limitado 
de participantes, sendo, porém, este grupo mais 
homogêneo.

2. A técnica é útil para:
a) levantar problemas. 

b) estimular a discussão em torno de um tema. 

c) conduzir a conclusões pessoais, não levando 
necessariamente a conclusões gerais e 
recomendações. 

d) estudar em grupo idéias, opiniões e sugestões de 
interesse de um determinado grupo. 

e) propiciar a troca de experiências entre grupos com 
um mesmo interesse ou conhecimento. 

3. Use a técnica quando:
a) o grupo for pequeno e apresentar certa 
homogeneidade. 

b) os membros do grupo tiverem interesses e objetivos 
comuns. 

c) o coordenador tiver bastante habilidade para 
conduzir o debate. 

d) não existir marcantes diferenças de conhecimento 
entre os membros do grupo. 

e) se pretender dar ênfase ao conteúdo a ser debatido 
e a troca de experiências entre os membros. 

f) se desejar formar um consenso geral sobre 
determinados assuntos ou problemas. 

4. Como usar a técnica
a) planejar o desenvolvimento dos temas, fixando os 
objetivos da discussão antes de iniciá-la. 

b) não são fornecidos aos participantes informações 
já elaboradas. 

c) podem ser realizadas várias sessões para o exame 
do assunto ou problema. 

d) concluir com uma sessão de resumo e avaliação.

TG 12 - SIMPÓSIO

1. Caracterização da técnica
Consiste na exposição sucessiva sobre diferentes 

aspectos ou fases de um só assunto ou problema, feita 
por uma equipe selecionada (3 a 5 pessoas) perante um 

auditório, sob a direção de um moderador. O expositor 
não deve ultrapassar a 20 minutos na sua preleção e o 
simpósio não deve ir além de hora e meia de duração. 
Ao final do simpósio, o auditório poderá participar em 
forma de perguntas diretas.
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2. A técnica é útil para:
a) obter informações abalizadas e ordenadas sobre 
os diferentes aspectos de um tema. 

b) apresentar fatos, informações, opiniões, etc., sobre 
um mesmo tema. 

c) permitir a exposição sistemática e contínua acerca 
de um tema. 

d) discussões em que os objetivos são muito mais 
a aquisição de elucidações do que propriamente a 
tomada de decisões. 

e) o exame de problemas complexos que devam ser 
desenvolvidos de forma a promover a compreensão 
geral do assunto. 

3. Use a técnica quando:
a) não houver exigência de interação entre os 
participantes. 

b) os padrões do grupo e a identidade entre seus 
membros forem de tal ordem que tornem aceitável 
uma técnica de exposição formal. 

c) a formalidade das exposições não prejudicarem a 
compreensão do conteúdo do tema. 

d) os membros do grupo forem capazes de integrar, 
num todo homogêneo, as idéias apresentadas por 
diferentes pessoas nas diversas partes da exposição. 

e) o grupo não for julgado bastante maduro para 
superar possíveis conflitos gerados numa discussão 
livre sobre um assunto relativamente complexo. 

f) houver interesse em se colocar diferentes pontos 
de vista sobre um assunto. 

g) o número de participantes é muito grande para 
permitir o interesse total do grupo. 

4. Como usar a técnica
a) selecionar e convidar os expositores do simpósio. 
Estes não devem ter idéias preconcebidas e devem 
apresentá-las sem paixão. 

b) o moderador deve reunir-se previamente com os 
oradores para garantir o acordo sobre o fracionamento 
lógico do assunto, identificar as áreas principais e 
estabelecer s horários. 

c) na reunião, o moderador deve apresentar os 
integrantes do simpósio, expor a situação geral do 
assunto e quais as partes que serão enfatizadas por 
cada expositor, criar atmosfera receptiva e motivar o 
grupo para as exposições. 

d) os integrantes do simpósio devem fazer 
apresentações concisas e bem organizadas dentro 
do tempo estabelecido. 

e) o moderador poderá, quando oportuno, conceder 
a cada integrante do simpósio, certo tempo para 
esclarecimentos e permitir que um participante possa 
formular uma ou duas perguntas a outro expositor.

TG 13 - ENCADEAMENTO DE IDEIAS

1. Caracterização da técnica
Discussão com grupos entre 12 e 30 pessoas, sobre 

assunto já trabalhado com todo o grupo. Possibilita 
recordação agradável e estimulante exercício mental.

2. A técnica é útil para:
a) aprofundar o estudo de um tema. 

b) obter dados sobre o nível de informação e 
compreensão individual do assunto. 

c) desenvolver o raciocínio ágil. 

d) estimular o interesse do grupo sobre o tema. 

e) estimular a participação geral do grupo. 

f) discutir grande número de questões em pouco 
tempo. 

3. Use a técnica quando:
a) o grupo possuir entre 12 e 30 membros. 

b) o grupo já domine o assunto e houver interesse 
em revisão. 

c) desejarmos a participação de todos os membros 
do grupo. 

d) desejarmos identificar cada membro do grupo. 

e) desejarmos estimular o raciocínio lógico. 

4. Como usar a técnica
a) organizar duas fileiras de cadeiras, voltadas face 
a face. 

b) a dinâmica se inicia com o primeiro da fileira direita 
fazendo uma pergunta ao primeiro da esquerda. 
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c) respondida a questão, o segundo da direita usará 
a resposta dada para formular a sua pergunta ao 
segundo da esquerda, mantendo o encadeamento da 
idéia. E assim sucessivamente. 

d) terminado, volta-se ao início, mas agora invertendo 
as posições. 

e) tanto as perguntas como as respostas devem ser 
feitas e dadas rapidamente, de forma concisa, não 
havendo intervalo entre pergunta-resposta-pergunta-
resposta-...

TG 14 - TEMPESTADE CEREBRAL

1. Caracterização da técnica
É uma técnica de produção de idéias ou de soluções 

de problemas em grupo. Possibilita o surgimento de 
aspectos ou idéias que não iriam ser, normalmente, 
levantadas. Na prática não deve ser estabelecida 
nenhuma regra ou limite, eliminando assim todos os 
prováveis bloqueios ao “insight”.

2. A técnica é útil para:
a) desenvolver a criatividade 

b) liberar bloqueios de personalidade. 

c) vencer a “cegueira intelectual” que nos impede de 
ver as “mil e uma” soluções de cada problema. 

d) criar um clima de otimismo no grupo. 

e) desenvolver a capacidade de iniciativa e liderança. 

3. Use a técnica quando:
a) não estiver encontrando idéias para novas 
iniciativas. 

b) não estiver encontrando solução para algum 
problema. 

c) precisar que o grupo comprove sua capacidade de 
abrir caminhos e produzir soluções. 

d) precisar romper bloqueios criados na personalidade 
do grupo ou de membro do grupo. 

4. Como usar a técnica
a) disponha o pessoal como for possível, de 
preferência em círculo. 

b) crie um clima informal e descontraído de 
esportividade e muita espontaneidade. 

c) suspenda (proíba mesmo) críticas, julgamentos, 
explicações. Só vale colocar a idéia. 

d) levar todos a romper com sua auto-censura, 
expondo o que lhe vier a cabeça, sem pré-julgar. 

e) pedir que emitam idéias em frases breves e 
concisas. 

f) todos devem falar alto, sem ordem preestabelecida, 
mas um de cada vez. 

g) proibir cochichos, risinhos e conversas paralelas. 

Obs.: No grupo de 20 pessoas, o número de sugestões 
dadas em cinco minutos é 100. Sinal de que o 
grupo é criativo. Não desanimar se nos primeiros 
exercícios ficarem muito aquém deste número. Tudo 
é questão de treino.

TG 15 - DISCUSSÃO CIRCULAR

1. Caracterização da técnica
É um processo de encadeamento de aspectos dentro 

de uma mesma idéia. Oferece oportunidade ao raciocínio 
rápido e comprovação do entendimento do assunto.

2. A técnica é útil para:
a) agilizar o raciocínio individual. 

b) rápida revisão do assunto. 

c) comprovação do entendimento e dos pontos falhos. 

d) dar oportunidade a todos de expressarem seu 
entendimento ou dívida. 
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3. Use a técnica quando:
a) o estudo de um assunto estiver completo. 

b) desejar rever um assunto. 

c) desejar reforçar o conteúdo de um assunto. 

d) precisar estimular o raciocínio encadeado. 

e) for preciso anotar os atos falhos sobre um assunto. 

4. Como usar a técnica
a) apresente uma pergunta de forma clara e 
condensada. 

b) verifique se todos entenderam a questão 
apresentada. 

c) explique que cada um deve apresentar um aspecto 
novo sobre a pergunta feita, ou seja, não vale repetir 
coisas já faladas. 

d) cada um tem um minuto, no máximo, para se 
expressar. 

e.) após apresentar a pergunta e fazer os 
esclarecimentos que se fizerem necessários, pedir a 
alguém que se apresente para iniciar a rodada. 

f.) após ele, o do seu lado é que deve continuar, não 
devendo ser permitido “saltar” para outro. 

g) ninguém deve interromper ou responder a uma 
crítica enquanto não chegar a sua vez. 

h) a “discussão circular” continua até que todos 
achem que nada mais há a acrescentar, ou até 
esgotar o tempo previsto. 

i) após a primeira rodada, em que todos devem 
participar, pode ser pedida a dispensa da palavra com 
um: “passo”.

TG 16 - TÉCNICA DE RUMINAÇÃO

1. Caracterização da técnica
Possibilita fundir o esforço individual com o do grupo, 

no entendimento de um texto. Leva a uma leitura 
cuidadosa, minuciosa e profunda do texto, de forma 
individual.

2. A técnica é útil para:
a) habituar a leitura de um texto com o máximo de 
atenção. 

b) habituar a ler compreensivamente. 

c) exercitar a apreender detalhes de um texto. 

d) exercitar a apreender os aspectos gerais de um 
texto. 

3. Use a técnica quando:
a) não souber as condições do grupo em apreender 
um texto. 

b) quiser treinar leitura e interpretação de texto. 

c) quando grupo tiver um mínimo de condições de 
leitura. 

d) o assunto exigir aprofundamento. 

4. Como usar a técnica
a) distribuir o texto entre os participantes, solicitando-
se que o mesmo seja lido integralmente e de uma 
só vez, pelo que o referido texto não deve ser nem 
muito longo nem muito sintético. 

b) após esta primeira leitura, os participantes são 
convidados a uma segunda leitura, devendo ser 
anotadas as partes não compreendidas, bem como 
aquelas compreendidas e consideradas significativas 
ou fundamentais do texto. 

c) após esta segunda leitura, será levado a efeito 
um trabalho de esclarecimento quanto às partes não 
compreendidas, com a cooperação de todo o grupo e 
o coordenador. Cada participante expõe suas dúvidas, 
que o grupo procurará esclarecer, sendo que, quando 
a mesma não conseguir, o orientador o fará. 

d) terminados os esclarecimentos, será feita uma 
terceira leitura em que cada participante fará um 
questionário a respeito do texto, indicando:

 

1. Dúvidas que o texto tenha sugerido; 

2. Dúvidas paralelas que a leitura tenha suscitado; 

3. Interpretação geral do texto e suas intenções; 

4. Questões outras que o texto possa sugerir. 

e) os participantes, a seguir, se reunirão em grupos de 
3 a 5 pessoas e discutirão as suas dúvidas, reduzindo-
as a uma só relação. 

f) a seguir, cada grupo apresentará as suas dúvidas 
ou questões que serão discutidas por todos. 

g) finalmente, após o término do momento anterior, 
o orientador fará uma apreciação do trabalho 
desenvolvido, completando-o se necessário.
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TG 17 - PAINEL DUPLO

1. Caracterização da técnica
Possibilita despertar aspectos sobre o tema que não 

foram trabalhados. Pode ser usada mesmo após uma 
palestra, leitura, filme, etc.

2. A técnica é útil para:
a) desenvolver a capacidade de pensar e raciocinar 
logicamente. 

b) procurar entender o ponto de vista de outra pessoa. 

c) obrigar pessoas muito seguras de seu ponto de 
vista a analisarem logicamente sua posição e a 
posição contrária. 

d) desenvolver a capacidade de argumentação lógica. 

e) convencer determinado tipo de pessoa de que 
sua posição é mais sólida emocionalmente do que 
racionalmente. 

3. Use a técnica quando:
a) os temas não forem aceitos uniformemente pelo 
grupo. 

4. Como usar a técnica
a) pede-se a cooperação de sete pessoas que formam 
dois mini-grupos, um defendendo uma tese e o outro 
a contestando ou defendendo o contrário. 

b) invertem-se os papéis. O ataque passa à defesa e 
a defesa passa ao ataque. 

c) o grande grupo pode manifestar-se, apoiando as 
teses que achar mais corretas. 

d) o tempo todo alguém funciona como moderador.

TG 18 - FÓRUM

1. Caracterização da técnica
A técnica é boa para garantir a participação de grande 

número de pessoas, sobre temas contraditórios, embora 
alguns participem como observadores do debate.

2. A técnica é útil para:
a) dinamizar o grupo. 

b) desenvolver a capacidade de raciocínio. 

c) desenvolver a lógica. 

d) aprender a vencer e a perder. 

e) desenvolver a capacidade de aceitar pontos de 
vista contrários. 

f) desenvolver a imparcialidade de julgamento. 

3. Use a técnica quando:
a) quiser treinar o grupo a não se envolver 
emocionalmente na questão, desenvolvendo a 
racionalidade. 

b) quiser despertar a participação da assembléia 
através de depoimentos. 

c) desejar discutir temas controvertidos. 

4. Como usar a técnica
a) escolha três participantes: um defende, o outro 
contesta o tema, e o terceiro coordena. 

b) a assembléia deve participar, colocando-se de um 
lado ou de outro. 

c) no final, o moderador oferece uma conclusão. 

Obs.: Para aumentar a participação pode-se 
constituir um corpo de auxiliares da defesa e da 
acusação, e um júri.
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TG 19 - MESA REDONDA

1. Caracterização da técnica
Poucas pessoas dispondo de tempo para discutir um 

assunto, em igualdade de condições.

2. A técnica é útil para:
a) discutir ou refletir sobre um tema ou situação-
problema. 

b) obter a participação de todos (num grupo pequeno). 

c) chegar a uma decisão participativa e, quando 
possível, unânime. 

d) levar os participantes a assumir responsabilidades. 
Participação na decisão é garantia de colaboração. 

3. Use a técnica quando:
a) procura sincera do diálogo. 

b) igualdade entre os participantes. 

c) universo comum de comunicação. 

d) definição clara do tema ou problema e do objetivo 
a que se quer chegar. 

4. Como usar a técnica
a) pequeno número de participantes, sentados em 
um círculo, em igualdade de condições. 

b) discussão livre entre si sobre o tema proposto. 

c) coordenação bem livre. 

TG 20 - GRUPO PAC (PAI, ADULTO, CRIANÇA)

1. Caracterização da técnica
A Análise Transacional estabelece três estados do 

EU que chama de: PAI, ADULTO, CRIANÇA. A atividade 
típica dos PAIS incluem passar sermões, tomar conta 
dos outros, alimentar, punir, criticar, apiedar-se, julgar e 
dar ordens.

O melhor indício para a descoberta de quando 
um indivíduo está agindo com o estado do EU-PAIS é 
observá-lo quando fala. Geralmente está usando as 
expressões: Você deve, você precisa, isto está certo, 
sempre..., nunca...

Tem os braços cruzados sobre o peito e o dedo em 
riste. O estado do EU-CRIANÇA é facilmente identificável 
por expressões emotivas como: Puxa! Eu quero! Viva! 
Legal!.

Quando a pessoa está no estado do EU-CRIANÇA 
está sorrindo, rindo, chorando, tem explosões emotivas, 
mete-se em confusões, diverte-se e faz os outros 
divertirem. O estado do EU-ADULTO é objetivo, calmo, 
tranqüilo. O adulto usa expressões que revelam dar 
informação, fazer perguntas, resolver problemas e 
discutir racionalmente.

De uma maneira geral é possível, ao interpretar 
conversas rotineiras, identificar o estado do EU que está 
dominando a pessoa.

Assim:

“Dois alunos de uma escola, Maria e João, foram 
apanhados matando aula”. Como agiriam os “Eus” para 
dizer: Pegaram o João e a Maria matando aula?

PAIS - Este mundo está perdido. Que desavergonhados.

ADULTO - Você viu realmente?

CRIANÇAS - Puxa! Que azar o deles.

Utilizamos a técnica em aula, formando três grupos 
distintos - o grupo judicioso (PAIS), o grupo computador 
(Adulto) e o exemplificador (CRIANÇA).

2. Como usar a técnica
a) convém organizar com antecedência: os conceitos, 
as informações, as definições e as frases. 

b) dada uma unidade de estudo, formam-se três 
grupos: grupo judicioso (PAIS), grupo computador 
(ADULTO) e grupo exemplificador (CRIANÇA). 

c) é oferecido ao grupo uma série de dados: 
conceitos, definições, informações incompletas (mas 
não erradas). 

d) o coordenador lê o conceito (incompleto) e o grupo 
computador deve reformular o conceito. 
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e) reformulado o conceito, o grupo exemplificador dá 
exemplos que ilustram o conceito. 

f) a seguir o grupo judicioso julga o conceito e o 
exemplo. 

g) convém, depois de analisados 3 ou 4 conceitos, 
fazer um rodízio de grupos. 

h) os grupos poderão ser avaliados em função das 
respostas dadas.

 

Para isso deverá ser organizado um GTA (Grupo de 
Trabalho de Avaliação) que anotará e dará nota aos 
grupos.

TG 21 - JÚRI PEDAGÓGICO

1. Caracterização da técnica
A técnica possibilita o treinamento de respostas a 

questões propostas, levando o grupo a uma atenção 
quanto a confirmação ou rejeição às respostas 
oferecidas.

2. A técnica é útil para:
a) treinar a ordenação do pensamento. 

b) treinar o questionamento a questões. 

c) treinar a habilidade em responder questões. 

d) desenvolver a percepção do “endosso” ou do 
“protesto” a questões apresentadas. 

e) desenvolver a capacidade de argumentação. 

f) desenvolver a capacidade de síntese e de ordenação 
do pensamento 

3. Use a técnica quando:
a) o dirigente tiver inicialmente desenvolvido um 
trabalho dirigido que possa alcançar os objetivos 
propostos. 

b) for possível elaborar questões com soluções que 
abranjam poucas operações, propiciando o necessário 
reforço pela satisfação do acerto. 

c) puder preparar um gabarito preciso e conciso em 
cada resposta (de preferência do livro-texto). 

4. Como usar a técnica
a) os cursantes foram distribuídos em: Grupo A versus 
Grupo B ou Meninos versus Meninas ou ímpares 
versus Pares. A disposição dos candidatos ou grupos, 
nas mesas, será dada ou orientada pelo Juiz. 

b) cada cursante deverá estar munido com o material 
de estudo e bem informado sobre a atividade. 

c) o Instrutor indica um exercício para ser resolvido e 
marca o tempo de resolução. 

d) terminado o tempo, o Juiz (geralmente o instrutor) 
indica um da equipe A para responder. 

e) assim que houver a resposta, o seu advogado 
(da equipe A), diz: endosso (isto é, concordo com a 
resposta). 

f) o advogado opositor (equipe B), se concordar com 
a resposta, diz: confirmo. Se não concordar, diz: 
Protesto. 

g) se o endosso for certo, a equipe A ganha um ponto. 
Se o endosso for errado, o juiz propõe uma rebatida 
ao plenário, que terá a oportunidade de reconsiderar 
a questão. O primeiro que se manifestar e corrigir o 
erro, seja da A ou da B, ganha um ponto para si cinco 
(5) pontos, e para o grupo um ponto. 

h) se o advogado opositor protestar o erro endossado, 
ele deverá indicar um componente do seu grupo para 
responder. Se a resposta for certa, o grupo ganha um 
ponto e ganha a vez da saída para a próxima questão. 

i) se o advogado protestar o certo (ou o errado), dar-
se-á o debate entre os advogados, e o que vencer, 
mostrando o certo, ganhará para si cinco pontos e 
cinco para o grupo. 

j) poderá haver continuidade do processo em duas ou 
mais reuniões, se o conteúdo o permitir. 

k) deverá haver rodízio de advogados, promotores e juiz. 

l) é aconselhável, caso haja avaliação, converter os 
pontos obtidos em notas de aproveitamento. 

m) no manejo da classe, no trabalho, o juiz deverá 
mencionar o cursante que deve responder, assim: 
Cursante 3, na mesa 2, responda. Se a resposta não 
for dada de imediato, o cursante não terá direito de 
recorrer ao seu advogado, perdendo um ponto e a 
vez. 

ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO DA SALA

Promotor JUIZ Promotor

Advogado Advogado

Mesa 1 Mesa 6

Mesa 2 Mesa 5

Mesa 3 Mesa 4
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TG 22 - TÉCNICA DO RUMOR OU DO BOATO OU CLÍNICA DO RUMOR

1. Caracterização da técnica
Teve origem por ocasião da Segunda Guerra Mundial, 

a fim de fazer frente aos inúmeros boatos surgidos em 
conseqüências desse fato.

2. A técnica é útil para:
a) treinar a percepção da comunicação livre dos 
bloqueios, ruídos, filtragens, que põem obstáculos 
não só ao relacionamento dos membros, como 
também à produtividade do grupo. 

3. Use a técnica quando:
b) no início de um curso, de uma conferência, de 
uma reunião de grupo ou como tema introdutório de 
relações humanas. 

c) quando se pretender demonstrar o efeito das 
distorções de comunicação. 

d) quando se necessita demonstrar as filtragens 
de comunicação em termos de circulares, avisos, 
portarias, etc. 

e) quando se desejar a intercomunicação entre 
pessoas ou entre grupos. 

f) em reuniões onde as comunicações estão defasadas, 
é interessante utilizar no início das discussões. 

4. Como usar a técnica
a) o trabalho poderá ser realizado através de dois 
tipos de estimulação: verbal e gráfico. 

b) estimulação gráfica: 

1. O dirigente deverá prover-se de uma lâmina de 
tamanho grande que represente uma cena na qual 
figurem pelo menos 20 detalhes significativos. 
Deverá dispor também de um aparelho gravador 
para registrar textualmente as sucessivas 
exposições. Costuma-se usar lâminas em que os 
objetos ou situações são desenhadas com certa 
ambigüidade, a fim de poder observar a capacidade 
de percepção dos indivíduos na experiência. 
Utilizam-se, também, duas lâminas. 

2. O dirigente convida seis ou sete pessoas para 
atuar como protagonista de uma experiência 

interessante. Solicita a estas pessoas que se 
retirem do local por um momento, dizendo-lhes 
que quando forem chamadas, uma por vez, deverão 
escutar atentamente o que se lhes diz e repetir 
o mais exatamente possível. Não se informa ao 
protagonista o objetivo da prova, se bem que isso 
pouco importe. 

3. Coloca-se diante do grupo a lâmina grande, mas 
de tal forma que não seja visível para as pessoas 
que vão entrando. 

4. O dirigente chama uma das pessoas que saíram 
e pede a um espectador previamente designado 
que descreva a lâmina em voz alta, enquanto o 
primeiro sujeito da experiência presta atenção ao 
relato, sem ver a lâmina. 

5. Antes de começar a descrição da lâmina faz-se 
funcionar o gravador, o qual registrará o processo 
até o final da experiência. 

6. Através desta primeira descrição direta da 
lâmina o grupo poderá advertir “quão eliminadora 
de detalhes e imperfeita pode ser uma percepção 
ainda quando seja descrita por um indivíduo que 
nesse momento estivesse observando diretamente 
a cena”. 

7. Terminada a descrição da lâmina pelo primeiro 
indivíduo, chama-se ao recinto um segundo sujeito, 
o qual se coloca junto ao primeiro, sem que 
nenhum dos dois veja a lâmina. O primeiro indivíduo 
descreve então ao segundo o que acaba de ouvir, 
fazendo-o com a maior fidelidade possível. Então 
o primeiro pode sentar-se entre os espectadores, 
pois sua tarefa está terminada. 

8. Faz-se entrar o terceiro indivíduo e procede-
se do mesmo modo que no passo anterior. O 
segundo relata ao terceiro o que acaba de ouvir. 
Assim sucessivamente com todas as pessoas que 
tenham saído do recinto, até que o último deles 
repita o que o penúltimo relatou. 

9. Ouvem-se os relatos através das gravações ou 
do relator e debate-se o assunto, em termos de 
distorções de comunicação. 

c) como estimulação verbal se pode utilizar um texto, 
com mais ou menos 20 detalhes significativos.
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TG 23 - MÉTODO CASUÍSTICO DE HARVARD

1. Caracterização da técnica
Atualmente tem-se dado ênfase ao estudo de 

casos, não só na empresa, mas também na escola. O 
chamado caso é levado a reunião de debates, a fim de 
que as opiniões e as informações favoreçam seu melhor 
entendimento.

Diversas técnicas têm sido desenvolvidas, envolvendo 
principalmente as teorias do desenvolvimento do 
pensamento (Piaget).

O método casuístico, desenvolvido pela Harvard 
Business School, nos EUA, tem sido usado em diversas 
universidades, empresas e escolas.

2. Como usar a técnica
São oferecidas algumas sugestões aos coordenadores 

das reuniões de grupo. São as seguintes:

a) oferecer aos participantes, em cópias, um caso que 
é apresentado em forma de teste de dupla escolha 
(certo, errado). Nesses testes são apresentados os 
dados do problema.

b) dar dez a quinze minutos para que cada participante 
leia o caso e responda às questões. 

c) enquanto os participantes estão completando o 
caso, escrever os números de 1 a 10 no quadro de 
giz, com as colunas “certo-errado”. Quando todos 
terminarem, reunir os participantes em grupos de dois 
ou de quatro a fim de que o assunto seja debatido. 

d) partindo da primeira afirmação, perguntar a cada 
grupo (ou a um relator previamente designado) os 
motivos que levaram os participantes a responder 
“certo” ou “errado”. Os debates deverão concentrar-
se, de preferência, nas questões em que haja grande 
diferença de opiniões. Nesta etapa o coordenador 
deverá conduzir a reunião a fim de evitar discussões 
dispersivas e cansativas, sem resultado. 

e) depois da discussão (mas sem relação com 
respostas em que houve um consenso), pedir ao 
grupo que responda de novo as afirmações à luz dos 
debates, que devem corresponder aos ensinamentos 
doutrinários. 

f) ler as respostas previamente consideradas corretas 
a fim de que os participantes verifiquem, em grupo, 
como conduziram o teste. 

g) marcar a distribuição das respostas no quadro de 
giz. 

h) na etapa das respostas às perguntas - por quê -, o 
coordenador poderá contrapor o raciocínio dos mais 
exatos ao daqueles menos exatos (ou completos), 
apresentar seus próprios argumentos ou comparar 
o caso com princípios doutrinários implicados na 
compreensão e na resolução de problemas. 

i) organizar uma equipe que, ao final, fará a avaliação 
das respostas às discussões. 

j) convêm tomar certas precauções ao levar um caso 
ao debate: 

• Os casos não devem ser muito longos ou 
complexos, o que pode levar os participantes a 
discordâncias, que por vezes podem ser de difícil 
solução. 

• Deve haver, no exercício-caso, respostas certas 
e erradas. Quando não há respostas certas os 
participantes não acham fácil encontrar uma 
solução objetiva para suas divergências. 

• Quando o caso tiver problemas de fatos, 
opiniões, sentimentos, suposições, atitudes, 
convêm discriminar os “incidentes críticos”, a fim 
de facilitar a solução. 

• Poder-se-á, se for o caso, acrescentar ao estudo 
do caso o comentário de vários “experts” como 
guias para o debate do caso. 

• Os grupos, se possível, poderão ser divididos de 
acordo com a atividade de cada elemento: grupo 
de supervisão, grupo de treinamento, etc. 

• Insistir no fato de que, quando se examinam 
esses casos, os grupos devem concentrar-se no 
que acontece e por quê, nas relações interpessoais 
que o caso envolve, do que essencialmente está 
sendo tratado, em quem é o culpado. Não se 
trata de uma tarefa de detetive. Esta abordagem 
provavelmente levará mais à crítica negativa que 
não é fecunda quanto à compreensão positiva e à 
análise criativa do relacionamento humano. 

• Convém certificar-se de que a análise do caso 
levará o grupo para a decisão e a ação. A análise 
deverá ser feita exaustivamente, levando em 
conta todos os elementos antes da decisão. As 
conclusões prematuras, baseadas apenas em 
experiências pessoais (em minha opinião, porque 
eu tive um caso, etc.) levam a distorções dos fatos. 

• No tocante a decisão e ao consenso, convêm 
perceber que, do ponto de vista da pessoa que 
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considera o caso, raramente haverá concordância 
com os outros, na etapa de discussão. Diversas 
soluções ou decisões alternativas vão surgir. 
Alguns elementos poderão ser convidados para 
debater seus pontos de vista, para tanto, ser-lhes-
ão dados cinco minutos de defesa. 

• Tratando-se de problemas humanos, onde 
são tantos fatores imprevistos e imprevisíveis, 
raramente podemos dizer que há uma solução 

per feita sobre a qual todos concordem. Mediante 
o processo da própria análise e do treinamento 
do processo de avaliação, da interpretação das 
diversas suposições, gradativamente, chegaremos 
a soluções de consenso. 

• O objetivo desse trabalho de grupo não é a 
solução do caso, mas o desenvolvimento de uma 
proveitosa abordagem da questão. 

TG 24 - MÉTODO CIENTÍFICO BÁSICO

1. A técnica é útil para:
a) exercitar o raciocínio e a imaginação criadora. 

b) possibilitar o estudo de um tema em seus pontos 
chaves. 

c) corrigir e esclarecer, de forma imediata, dúvidas 
sobre o tema proposto. 

2. Como usar a técnica
a) apresentação do tema em uma palavra ou 
expressão-síntese. 

b) divisão do quadro em partes iguais, tituladas:

 

1. O que queremos saber? 

2. O que pensamos? 

3. O que concluímos? 

c) apresentação e fixação, no quadro de giz, das 
questões chaves já preparadas anteriormente (o que 
queremos saber?). 

d) anotações de mais algumas questões, propostas 
na hora, pelos participantes. 

e) oralmente, os participantes vão respondendo às 
questões, que o coordenador anotar, sinteticamente, 
no quadro (O que pensamos?). 

f) fornecimento de fontes de pesquisa previamente 
selecionadas ou vivência de experiências concretas 
que forneçam elementos para avaliação de suas 
respostas (etapa de pesquisa em pequenos grupos). 

g) volta-se ao plenário para a apresentação de 
resultados finais, com comentários enriquecedores. 

h) o coordenador anota os resultados finais no quadro 
de giz, sinteticamente (O que concluímos?). 

i) ao final, se alguma questão foi de maior interesse, 
pode-se dar a ela um enfoque mais amplo. 

j) cada participante deverá registrar as conclusões 
finais e guardá-las consigo, para posteriores consultas. 

TG 25 - QUEM SOU

1. Como usar a técnica
a) fazer um cartaz contendo afirmativas com dicas 
alusivas ao que se deseja que os cursantes descubram. 
Para os iniciantes afirmativas pequenas e fáceis; para 
os veteranos, maior complexidade. No final do cartaz, 
o que se deseja que descubram. 

b) ir descobrindo o cartaz, afirmativa após afirmativa; 
depois de cada afirmativa, perguntar: Quem sou eu? 

c) se não conseguem identificar, descobrir mais uma 
afirmativa. 

d) quando descobrirem, mostrar o final.
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TG 26 – CAIXA DE SEGREDO

1. Como usar a técnica
a) colocar a caixa de presente sobre a mesa e aguardar 
a reação da classe. 

b) dizer que este presente está relacionado com o 

tema da aula e que devem adivinhar o que é. 

c) ir dando dicas para que a classe descubra. 

d) a partir daí, entrar no assunto. 

e) se possível, no final da aula, sortear o presente. 

TG 27 - LABIRINTO

1. Como usar a técnica
a) fazer um cartaz contendo uma frase sobre o SIM 
ou NÃO. 

b) distribuir um labirinto para que os cursantes 
cheguem ao SIM ou NÃO. 

c) perguntar quem encontrou mais SIM e mais NÃO. 

d) a quem encontrou mais SIM cabe arriscar o primeiro 
palpite sobre a frase escondida: - Devemos dizer SIM 
ou NÃO para esta frase? 

e) antes de descobrir a frase, perguntar a quem fez 
mais NÃO: - Devemos dizer SIM ou NÃO para esta 
frase? 

f) apresentar a frase e deixar que a leiam. 

g) então perguntar se a frase merece um SIM ou um 
NÃO. 

h) a partir daí, desenvolver o conteúdo da aula.

TG 28 - ESCONDE-ESCONDE

1. Como usar a técnica
a) esconder uma gravura numa carteira ou cadeira. 

b) pedir que procurem alguma coisa escondida na sala 
de aula. 

c) a partir da descoberta desenvolver o conteúdo da 
aula. 

TG 29 - BOLA SABIDA

1. Como usar a técnica
a) fazer uma bola de papel ou usar uma outra. 

b) fazer perguntas em tiras de papel, relativas ao 
tema da Sessão. 

c) desenvolver o conteúdo da aula. 

d) formar um círculo com a sala. 

e) distribuir as tiras de papel para os cursantes. 

f) jogar a bola para um deles. Este deverá responder 
à pergunta que está no seu papel. 

g) caso ele não saiba a resposta, joga a bola para 
outro que a deverá responder. Assim por diante até 
que alguém responda. 

h) a bola volta para o Instrutor que a joga para outro 
cursante, começando tudo outra vez. 
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TG 30 - PALAVRAS CRUZADAS MUDAS

1. Como usar a técnica
a) escolher uma palavra-chave do tema da Sessão, 
por exemplo: Corte de Honra

b) usando uma cartolina, fazer um diagrama de 
palavra-cruzada, onde serão escritas as palavras. 

c) escrever em pedaços de papel uma palavra relativa 
à palavra-chave escolhida, numerando os pedaços de 
papel de 1 a 5. 

d) sortear 5 cursantes e entregar a cada um, um dos 
pedaços de papel contendo uma questão. 

e) dizer que deverão, na ordem numérica, apresentar 
a palavra para o resto da sala através de uma mímica. 

f) quando a sala descobrir, ele colocará a palavra no 
diagrama. 

g)  completando o diagrama, aparecerá a palavra-
chave, que deverá estar em destaque no diagrama. 

h) aí começar a desenvolver a aula.

TG 31 - OLHO VIVO

1. Como usar a técnica
a) cartões tendo de um lado um número e do outro 
lado palavras que correspondem à resposta daquela 
pergunta. Estes cartões serão presos ao flanelógrafo 
(ou um quadro com fita adesiva) com os números à 
vista. 

b) virá-los e pedir à classe que olhe com atenção o 
que está escrito em cada cartão. 

c) explicar que irá fazer as perguntas a que as 
respostas deverão ser dadas através dos números. Se 
o número dado pelo participante não corresponder à 
resposta da pergunta, o cartão voltará a sua posição 
antiga, isto é, o número para cima. 

Obs.: O Instrutor terá o cuidado de colocar os números 
sem seqüência lógica alguma.

TG 32 - QUAL É A PALAVRA CHAVE?

1. Como usar a técnica
a) cartões tendo de um lado um número e de outro 
uma pergunta. 

b) a primeira letra da resposta de cada pergunta 
poderá pertencer ou não à palavra-chave. O Instrutor 
garantirá que a palavra seja a desejada e não um 
sinônimo. 

c) pedir a um cursante que escolha um número. Virá-
lo e ler a pergunta. 

d) depois de respondidas todas as perguntas, pedir 
que cada participante (ou grupo) forme a palavra-
chave do tema. 

Obs.: Deverão ser feitas mais perguntas do que letras 
da palavra-chave.
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TG 33 - MÍMICA

1. Como usar a técnica
a) dividir o grupo em subgrupos. De preferência em 
dois. 

b) cada grupo deve escolher um assunto ou tema 
dentre os indicados pelo Formador.

c) cada grupo deverá indicar, à sua vez, um de seus 
membros para vir encenar a frase que lhe será dada 
pelo outro grupo. 

d) ele tem três minutos para através da mímica fazer 
com que seu grupo descubra a mensagem. 

e) para encenar ele deverá: 

1. Indicar para o grupo quantas palavras compõem 
a frase. 

2. Indicar qual a palavra que irá representar. 

Obs.- Poderão ser feitas combinações, válidas 
para os dois grupos, sobre as vogais, quando 
isoladas. 

f) quando o grupo descobre a frase, ou vence o 
tempo, passa para o outro grupo. 

VARIAÇÃO

Dar a cada grupo uma parábola ou estória para que 
represente para que o outro grupo descubra qual é.

TG 34 - PAINEL DE TRÊS

1. Como usar a técnica
a) dividir o grupo em três subgrupos. Denominá-los: 
Apresentador, Opositor e Assembléia. 

b) o grupo Apresentador apresenta (sem ser 
interrompido), o conteúdo do tema. 

c) o grupo Opositor anota o que não concorda e o que 
concorda. Após o Apresentador terminar, lança suas 
anotações para o grupo. 

d) a Assembléia, que tudo ouviu e anotou, apresenta 
seu depoimento. 

e) o Instrutor conduz as conclusões com todos os 
cursantes.

TG 35 - OUVINDO E CONCLUINDO

1. Como usar a técnica
a) o Instrutor faz uma pergunta sobre assunto já visto. 

b) ouve a opinião emitida pelo grupo e pode fazer 
ligeiros comentários sobre as mesmas. 

c) divide a sala em pequenos grupos. 

d) distribui textos para o estudo sobre a pergunta. 

e) após a leitura e discussão dos textos, deverão 

1. Tirar conclusões sobre o tema. 

2. Citar as mensagens julgadas mais importantes. 

f) cada grupo apresenta suas conclusões e anota 
sobre a dos outros. 

g) comentam sobre o que ouviram. 

h) o Instrutor incentiva que os cursantes concluam 
adequadamente o tema.
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TG 36 - EXPOSIÇÃO INTRODUTÓRIA

1. Como usar a técnica
a) fazer ligeiro comentário sobre o tema. 

b) dividir a sala em 3 grupos. 

c) cada grupo irá estudar alguns itens em textos ou 
livros levados pelo Formador. 

d) deixar que os grupos troquem idéias sobre suas 
conclusões, estabelecendo uma seqüência, de forma 
a que um único cursante faça a apresentação final. 

e) eomentário final pelo Formador. 

TG 37 - ESTUDO DIVIDIDO

1. Como usar a técnica
a) dividir a classe em 3 ou 4 grupos. 

b) dividir o assunto em partes iguais ao número de 
grupos. 

c) entregar a cada grupo parte da síntese do assunto 
para estudarem durante 5-10 minutos. 

d) pedir que comentem por escrito o que entenderam 
e as dúvidas que permaneceram. 

e) trocar as partes e os comentários entre os grupos, 
pedindo que analisem e completem o trabalho. 

f) prosseguir até que o trabalho volte ao grupo original, 
que deve rever e dar unidade ao seu tema. 

g) pedir a um elemento de cada grupo para que leia 
o resultado. 

h) o Instrutor conduz as conclusões

TG 38 - RODA VIVA

1. Como usar a técnica
a) debater um tema e desenvolvê-lo de forma 
participativa.

b) envolver a todos do grupo no debate.

c) falar sobre o que cada um sabe a respeito de um 
assunto.

d) saber expor e ouvir.

2. Passos:
a) fazer dois círculos, um de frente para o outro, de pé.

b) o círculo de dentro fica parado no lugar inicial e o 
círculo de fora gira para a esquerda, a cada sinal dado 
pelo animador ou coordenador do grupo.

c) cada dupla fala sobre o assunto colocado para 
reflexão, durante dois minutos, sendo um minuto para 
cada pessoa.

d) o Círculo de Fora vai girando até chegar no par 
inicial.

e) depois deste trabalho, realiza-se um plenário, onde 
as pessoas apresentam conclusões, tiram dúvidas, 
complementam idéias.

f) complementação do assunto pelo coordenador.

3. Observações:
a) o assunto deve ser preparado pelo coordenador, 
com antecedência.

b) os participantes do grupo devem pesquisar e fazer 
leituras prévias sobre o assunto.

4. Avaliação:
a) o que descobrimos sobre o assunto?

b) como nos sentimos durante a dinâmica?

c) o que foi positivo?

d) que ensinamentos podemos tirar para o grupo?
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TG 39 - ESTUDO DE MEIO

1. A técnica é útil para:
a) entrar em contato com a realidade, através de seus 
múltiplos aspectos, de maneira objetiva, ordenada e 
positiva.

b) descobrir aspectos particulares do meio, através 
de presquisa e reflexão.

c) compreender as causas de muitos fatos da vida 
individual e social.

d) sensibilizar para o dever de prestar serviço à 
comunidade.

e) incentivar o exercício da cidadania responsável.

2. Passos
Planejamento:

- Como conhecer nossa comunidade?

a) descobrindo a necessidades, os interesses, os 
problemas, as aspirações, as possibilidades, os 
hábitos, os costumes, como as pessoas se relacionam, 
os recursos que a comunidade oferece, etc...

b) para descobrir será necessário fazer visitas, 
observar, entrevistas, dialogar, levantar dados.

Observação:

- planejar roteiros de visitas, entrevistas, observações, 
levantamentos.

- formar grupos

- fazer cronograma para realização das tarefas.

- distribuir as tarefas.

Execução/VER

- realização das tarefas pelos grupos.

Apresentação

- grupos apresentam resultados das entrevistas, 
observações, levantamentos, etc.

Análise/Julgar

a) confrontar os dados com a proposta de Jesus 
Cristo.

b) verificar o que não está de acordo.

Ação

a) discutir sobre o que precisa ser feito para melhorar 
o meio.

b) ver os recursos disponíveis

c) Projetar a ação ou ações necessárias.

Celebrar

- Preparar para iniciar a ação.

Realizar o projeto

Avaliar e celebrar os resultados.

TG 40 - PAINEL

Reunião de várias pessoas que estudaram um assunto 
e vão expor suas idéias sobre ele, diante de um auditório, 
de maneira dialogada.

1. A técnica é útil para:
a) conhecer melhor um assunto.

b) tornar mais compreensivo o estudo de um tema 
que tenha deixado dúvidas.

c) apropriar-se de um conhecimento, com a ajuda de 
várias pessoas.

Coordenador

- coordenador do grupo com os componentes do 
painel organizam um roteiro de perguntas que cubra 
todo o tema em pauta.

- coordenador abre o painel, apresenta os componentes 
do painel. Seu papel é lançar perguntas para que os 
componentes do painel, discutam sobre elas.

- convida também o grupo (demais participantes do 
grupo) para participar, lançando perguntas de seus 
interesses  ao final do tempo previsto, faz uma síntese 
dos trabalhos e encerra o painel.
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Componentes do painel

- podem ser de 3 a 6. Podem ser membros do grupo 
que queriam estudar (preparar) o assunto, ou pessoas 
convidadas. Sua função é discutir as questões 
propostas, primeiro pelo coordenador e, depois, as 
que forem propostas pelo grupo.

 

Grupo (platéia)

- membros do grupo. Acompanha a discussão 
com atenção e preparam questão para lançarem 
aos componentes do painel, para também serem 
discutidas.

2. Passos
a) coordenador abre o painel, apresenta componentes, 
justifica a realização  do mesmo e orienta a 
participação.

b) o coordenador lança perguntas,  para serem 
discutidas, até esgotar o roteiro preparado 
anteriormente. Sempre que necessário, o coordenador 
poderá lançar outras perguntas fora do roteiro, para 
melhor esclarecer o assunto.

c) ao terminar o roteiro, o coordenador pede a cada  
componente do painel que resuma suas idéias. Após, 
o coordenador pode ressaltar aspectos importantes 
do assunto.

d) coordenador convida o grupo (platéia) para fazerem 
perguntas aos compomentes do painel.

e) quando não tiver mais perguntas, o coordenador 
agradece os componentes do painel e o grupo e 
encerra os trabalhos.

3. Avaliação

a) que proveitos tiramos dessa dinâmica?

b) como nos sentimos?

c) o que precisamos melhorar?

TG 41 - PESQUISA

1. A técnica é útil para:
a) obter conhecimentos, informações sobre problemas 
da realidade do lugar onde vive.

b) desenvolver o senso crítico sobre a realidade

c) obter vários informes em pouco tempo.

2. Passos:
a) preparar um retoriro de  pesquisa, uma série de 
perguntas sobre algum aspecto da comunidade 
(educação, religião, política, desemprego, violência, 
etc)

b) dividir o grupo em pequenos grupos. Cada pequeno 
grupo recebe uma cópia do roteiro da pesquisa, o 
qual deverá ser respondido durante a semana, através 
de entrevistas, jornais, revistas, TV, observações da 
realidade, fotografias, etc.

c) equipe de Coordenação recolhe as respostas e 
prepara uma síntese, aproveitando ao máximo, os 
resultados trazidos pelos pequenos grupos.

d) na reunião seguinte, apresenta a síntese para o 
grupo e abre-se um debate, enriquecendo-o com 
fatos e acontecimentos do lugar, coma finalidade de:

e) descobrir as causas dos problemas e pistas de 
solução.

3. Avaliação:
a) que proveito nos trouxe o exercício?

b) como nos sentimos depois de fazê-lo?
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TG 42 - FOTO LINGUAGEM

1. A técnica é útil para:
a) estimular a observação, a participação e o debate 
dos componentes de um grupo.

b) ampliar a visão da realidade

c) confrontar o projeto social com o projeto de Deus

d) interpretar fotos

2. Passos:
a) selecionar fotos que expressem a realidade (de 
revistas ou jornais)

b) preparar um mural com fotos que representem 
cenas de certas situações da vida.

c) incentivar o grupo a observar as fotos.

d) após observações colher as impressões do grupo.

e) pedir a cada um que justifique as impressões sobre 
as fotos ou mural de fotos.

f) confrontar o contido nas fotos com a realidade 
estimulando um debate sobre a mesma; através de 
perguntas como:

g) existem cenas semelhantes perto de nós?

h) por que isso está acontecendo?

i) o que nós temos a ver com tal realidade?

j) qual é o apoio de Deus presente em cada situação?

k) destacar atitudes não evangélicas e atitudes 
evangélicas nas fotos que observamos ou na realidade 
onde vivemos.

l) pesquisar textos bíblicos  que direta ou 
indeiretamente se refira aos fatos.

m) Levantar propostas do que é possível fazer para 
mudar situações contrárias ao projeto de Deus.

3. Avaliação
a) que proveito nos trouxe esta dinâmica (estudo/
reflexão)?

b) qual etapa  (parte) que mais nos agradaram?

c) o que descobrimos?

TG 43 - JORNAL FALADO

1. A técnica é útil para:
a) organizar informações sobre um determinado 
assunto

b) desenvolver a expressão oral, o raciocínio, o 
espírito de cooperação e socialização.

c) sintetizar idéias  e fatos.

d) transmitir idéias com pronúncia adequada e correta.

2. Passos:
a) formar pequenos grupos.

b) o coordenador apresenta o tema para estudo,  
pesquisa.

c) cada grupo pesquisa e estuda o tema.

d) cada grupo sintetiza as idéias do tema.

e) elaboração das notícias  para apresentação, de 
forma bastante criativa.

f) apresentação do jornal ao grupão.

3. Avaliação
a) quais os momentos que mais nos agradaram?

b) Que ensinamentos podemos tirar para o grupo?
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TG 44 - CHOQUE DE CULTURAS

1. A técnica é útil para:
a) refletir as diferenças e riquezas culturais.

b) valorizar e respeitar as diferentes culturas.

c) perceber a cultura como dimensão de tudo o que 
se faz em cada grupo humano.

d) perceber a cultura como a identidade de um povo.

2. Passos
1. Dividir o grupo em três sub-grupos. Um subgrupo 
vai encenar uma tribo indígena chegando a cidade. 
Outro subgrupo encena um grupo de operários 
chegando a uma tribo indígena. O terceiro subgrupo 
será observador e avaliador das encenações.

2. O coordenador orienta com antecedência o 
subgrupo “indígena” e o subgrupo “operários” para 
pesquisarem sobre os custumes, hábitos e relações 
sociais de cada do grupo humano que vai representar.

3- Enquanto os dois subgrupos se preparam, o 
coordenador orienta o subgrupo que vai observar e 
avaliar as encenações.

4. Em primeiro lugar, a tribo indígena encena sua 
chegada à cidade. Não conhecem as formas de nossas 
cidades, estranham tudo, até as coisas mais simples, 
e não percebem os riscos das mais perigosas.

5. Em segundo lugar, os operários chegam a uma tribo 
indígena, ignorando toda a sua realidade.

6. Debate

- o que observamos?

- o que pode ocorrer no confronto (choque) de 
duas culturas diferentes?

- como analisamos a colonização do Brasil, a partir 
da encenação?

- quais as consequências para nós, hoje?

- refletir as encenações à luz dos textos: Mt. 7,1-15 
e Is. 10,1-4.

7. Coordenador procura sintetizar o debate.

8. Avaliação:

- O terceiro subgrupo avalia o trabalho, emitindo 
opiniões.

3. Avaliação
a) o que aprendemos?

b) como nos sentimos?

TG 45 - SOCIODRAMA

1. A técnica é útil para:
a) refletir e comunicar um problema.

b) desenvolver a sensibilidade para problemas vitais.

c) conscientizar-se sobre atitudes positivas ou 
negativas diante de problemas vitais.

2. Passos
a) escolher um coordenador para dirigir o trabalho.

b) escolher com o grupo um fato real, concreto, 
próximo à vida do grupo. Um fato atraente e que 
apresente algum conflito. Cada um pode contar um 
fato. Depois o grupo escolhe o mais atraente.

c) definir o gênero (na arte dramática há dois gêneros 
básicos: a tragédia e a comédia)

d) construir a história. O grupo já tem um fato inspirador. 
Agora é preciso construir uma história. Dependendo 
do tema do fato, pode-se fazer pesquisas.

e) caracterizar os personagens: ao construir a história, 
é bom já ir definindo os personagens principais. 
É preciso deixar claro as caracteristícas de cada 
personagem na representação (ex.: dominante, astuto, 
bobo, brincalhão, paternalista, etc). Observação: 
Não há necessidade de muitos personagens em um 
sociodrama.
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f) armar o roteiro: É preciso ordenar as cenas das 
história. Definir bem o que acontece em cada cena e 
os personagens que vão atuar nela. Cada personagem 
ensaia o seu papel.

g) organizar a apresentação: Preparar  o cenário, os 
disfarces para os personagens, o fundo musical..

h) realizar o sociodrama, fazendo os espectadores 
participarem. Dialogar com os espectadores, 
reconstruindo a história, analisando a história, 
levantando propostas para mudar o quadro.

3. Avaliação
a) como nos sentimos?

b) que ensinamentos podemos tirar da experiência?

c) do que mais gostamos?

TG 46 - QUEM SOU EU?

1. A técnica é útil para:
Tornar os membros do grupo conhecidos rapidamente, 

num ambiente relativamente pouco inibidor.

2. Passos
a) cada um recebe uma folha com o título: “Quem 
sou eu?”

b) durante 10 minutos cada um escreve cinco ítens em 
relação a si mesmo, que facilitem o conhecimento.

c) a folha escrita será fixada na blusa dos participantes.

d) os componentes do grupo circulam livremente e 
em silêncio pela sala, ao som de uma música suave, 

enquanto lêem a respeito do outro e deixa que os 
outros leiam o que escreveu a respeito de si.

e) logo após reunir 2 a 3 colegas, com os quais 
gostariam de conversar para se conhecerem melhor. 
Nesse momento é possível lançar perguntas que 
ordinariamente não fariam.

3. Avaliação
a) para que serviu o exercício?

b) como nos sentimos?

TG 47 - LOTERIA DE APRESENTAÇÃO

1. A técnica é útil para:
a) favorecer o conhecimento entre os participantes 
de um grupo.

2. Passos
1. O coordenador entrega uma ficha e um lápis a 
cada participante, pedindo que escrevam seu nome 
e a devolvam à ele.

2. Entrega a seguir, o cartão de loteria, como o 
modelo abaixo:
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e pede aos presentes que anotem o nome de 
seus companheiros à medida que forem lidos pelo 
coordenador, de acordo com as fichas entregues pelo 
grupo. Cada qual escreve no espaço que desejar.

3. Quando todos estiverem com o seu cartão pronto, 
o coordenador explica como jogar: conforme forem 
sendo repetidos os nomes dos participantes, cada 
um vai assinalando o cartão, no lugar onde consta 
o nome citado, como em uma cartela de bingo. A 

primeira pessoa que completar uma fileira, ganhará 
dez pontos.

O exercício poderá ser repetido várias vezes.

3. Avaliação
1. Para que serviu a dinâmica?

TG 48 - CARTÃO MUSICAL

1. A técnica é útil para:
a) facilitar o relacionamento entre os participantes de 
um grupo.

2. Passos
1. Coordenador distribui um cartão, um lápis e um 
alfinete para cada participante e pede que cada um 
escreva no cartão o nome e prenda-o na blusa. (Não 
pode ser apelido)

2. Os participantes sentam-se em círculo. O 
coordenador coloca-se no centro e convida os demais 
a cantar:

“Quando vim para este grupo, um(a) amigo(a) eu 
encontrei (o coordenador escolhe uma pessoa) 
como estava ele(a) sem nome, de (nome da pessoa) 
eu o(a) chamei.

Oh! amigo(a), que bom te encontrar, unidos na 
amizade iremos caminhar”(bis).

(Melodia: Oh, suzana!!)

3. O coordenador junta-se ao círculo e a pessoa 
escolhida, entoa a canção, ajudada pelo grupo, 
repetindo o mesmo que o coordenador fez antes. E 
assim prossegue o exercício até que todos tenham se 
apresentado.

4. A última pessoa entoa o canto da seguinte maneira:

“Quando vim para este grupo, mais amigos encontrei, 
como eu não tinha nome, de ...(cada um grita seu 
nome) eu o chamei.

Oh!  amigos(as), que bom nos encontrar, unidos 
lutaremos para o mundo melhorar (bis)”

3. Avaliação
1. Para que serviu a dinâmica?

2. Como nos sentimos?

TG 49 - EPITÁFIO

1. A técnica é útil para:
a) apresentar os participantes de um grupo que vão 
trabalhar juntos.

2. Passos
b) o coordenador distribui uma folha de sulfite para 
cada participante do grupo e explica que cada um 
deve escrever seu epitáfio (lépide de seu túmulo).

c) os participantes preparam seu epitáfio. Todos 
devem fazê-lo.

d) uma vez escrito, prendem o epitáfio junto ao peito 
e passeiam pela sala, a fim de que todos leiam o 
epitáfio de todos.

e) no passo seguinte, as pessoas se reúnem, aos 
pares, com aqueles cujo epitáfio tenha coincidências 
com o seu. Conversam durante seis minutos.
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f) feito isso, a critério do coordenador cada par poderá 
reunir-se a outro e conversar por 10 a 12 minutos.

4. Avaliação
a) o que aprendemos com esta dinâmica?

b) como nos sentimos após essa experiência?

TG 50 - APRESENTAÇÃO ATRAVÉS DE DESENHOS

1. Destinatários
Grupos de adultos. Pode-se trabalhar em equipes.

2. Material
Uma folha para desenho e um lápis colorido ou caneta 

hidrocor para cada participante.

3. Desenvolvimento
1. Distribuiídos os materiais da dinâmica, o animador 
explica o exercício: Cada qual terá que responder, 
atrvés de desenhos, à seguinte pergunta:

Quem sou eu?

Dispoem de 15 minutos para preparar a resposta.

2. Os participantes desenham sua resposta

3. A apresentação dos desenhos é feita em plenário ou 
nas respectivas equipes. O grupo procura interpretar 
as resposta. Feita essa interpretação, os interessados, 
por sua vez, comentam a própria resposta.

4. Avaliação da Dinâmica
- O que aprendemos com este exercício?

TG 51 - PRIMEIROS NOMES, PRIMEIRAS IMPRESSÕES

1. A técnica é útil para:
a) conhecer os outros participantes do grupo.

b) descobrir o impacto inicial de alguém nos outros.

c) estudar fenômenos relacionados com primeiras 
impressões - sua precissão, seus efeitos, etc.

2. Passos
a) o coordenador pede aos participantes sentados 
em círculo que se apresentem, dizendo seu nome e 
dois fatos marcantes de sua vida.

b) coordenador pede que todos virem as costas 
(evitando que um veja os outros) e escrevam ao mesmo 
tempo, o primeiro nome de todos os participantes do 
grupo, à medida que deles se lembrem.

c) voltando-se novamente para o grupo, procuram 
saber qual o nome, que ficou esquecido na lista. 
Podem pedir que as pessoas indiquem mais um fato a 
fim de melhor fazer a ligação com o nome.

d) o grupo discute os nomes, sentimentos ligados a 
eles, dificuldades que sentiram para lembrar de todos, 
suas reações em não ser lembrados, etc.

e) o coordenador distribui outra folha em branco, 
na qual devem fazer a lista dos nomes novamente, 
pedindo-lhes que acrescentem anotações em relação 
à primeira impressão que tiveram das pessoas, 
deixando a folha anônima.

f) as folhas anônimas serão recolhidas, e o coordenador 
irá lê-las em voz alta: Os membros poderão reagir 
sobre a precisão ou relatividade das impressões, 
sobre o que sentiram, o que lhes surpreendeu, etc.

g) o grupo discutirá a precisão dos dados da primeira 
impressão, os efeitos da mesma e suas reações sobre 
a experiência.

3. Avaliação:
a) como estamos nos sentindo?

b) do que mais gostamos?
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TG 52 - PERSONAGENS

1. Destinatários
Grupos de jovens ou de adultos; caso haja muitos 

participantes, formam-se equipes.

2. Material
O animador deve preparar, previamente, um pôster 

em que apareça uma figura humana sobre um ponto de 
interrogação. Um cartão para cada pessoa.

3. Desenvolvimento
- Distribuído o cartão aos participantes, o animador 
passa à motivação do exercício.

“Raramente encontramos um ser humano que não 
admire alguém: um héroi, um santo, um cientista... 
ou mesmo pessoas comuns, mas cuja a vida lhe 
causou impacto. Hoje iremos apresentar ao grupo 

alguns comentários acerca dessa pessoa a quem 
admiramos, seja ela viva ou morta, não importa sua 
nacionalidade, nem tampouco seu prestígio junto a 
sociedade.”

- Convidam-se os presentes a anotarem no cartão o 
nome da personagem e as razões de sua admiração.

- Logo após, reúnem-se em equipe e cada qual indica 
sua personagem e os motivos de sua admiração, 
após o que, os demais podem fazer perguntas. É 
preciso evitar que as preferências das pessoas sejam 
questionadas.

4. Avaliação da experiência:
- Para que serviu o exercício?

TG 53 - CARTÕES POSTAIS

1. A técnica é útil para:
a) quebrar gelo

b) integrar os participantes do grupo.

2. Passos
a) o coordenador fixa cartões postais numerados num 
lugar visível ao grupo.

b) coordenador  convida os presentes a observarem 
em silêncio os postais,. escolhendo cada qual o que 
mais lhe agrada e também aquele de que menos 
gosta. Cada um escreve no caderno, o porquê da 
escolha.

c) o grupo observa e escolhe os postais,  de acordo 
com a orientação do coordenador.

d) no plenário, cada pessoa comenta sua escolha; 
em primeiro lugar, indicam os postais que não lhes 
agradaram e, a seguir, aqueles de que mais gostaram.

3. Avaliação
a) o que descobrimos acerca dos demais, através 
desse exercício?

b) como nos sentimos?
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TG 54 - A FOTO PREFERIDA

1. A técnica é útil para:
- Começar a integração do grupo, partindo do 
conhecimento mútuo.

- Romper o gelo desde o princípio, a fim de desfazer 
tensões.

2. Destinatários:
Grupos de jovens ou de adultos; se os participantes 

forem numerosos, convém organizar-se em equipes.

3. Material:
Oito fotografias tamanho pôster, numeradas, 

apresentando cenas diversas, colocadas em lugar visível 
a todos.

4. Desenvolvimento:
- A motivação é feita pelo animador, com as seguintes 
palavras: “Em nossa comunicação diária, nós 
nos servimos de símbolos para expressar coisas, 
identificar pessoas, acontecimentos e instituições: 
neste momento, vamos fazer algo semelhante”.

- Convida os presentes a observarem as fotografias 
em silêncio e escolher aquela com que melhor se 
identificarem.

- A seguir, em equipe, cada qual indica a foto escolhida 
e faz seus comentários sobre ela. Os demais 
participantes podem interverir, fazendo perguntas.

5. Avaliação:
- Para que seviu o exercício?

- Como nos sentimos durante a experiência?

TG 55 - A PALAVRA CHAVE

1. Destinatários:
Grupos de jovens ou de adultos. Pode-se trabalhar 

em equipes.

2. Material:
Oito Cartões para cada equipe. Cada um deles 

contém uma palavra: Amizade, liberdade, diálogo, 
justiça, verdade, companheirismo, bravura, ideal, etc. Os 
cartões são colocados em um envelope.

3. Desenvolvimento:
- O animador organiza as equipes e entrega o material 
de trabalho.

- Explica a maneira de executar a dinâmica. As pessoas 
retiram um dos cartões (do envelope); cada qual fala 
sobre o significado que atribui à palavra.

- A seguir, a equipe escolhe uma das palavras e 
prepara uma frase alusiva.

- No plenário, começa-se pela apresentação de 
cada equipe, dizendo o nome dos integrantes e, em 
seguida, a frase alusiva à palavra escolhida.

4. Avaliação:
- Para que serviu o exercício?

- Como estamos nos sentindo?



40

TG 56 - CONHECER PELAS FIGURAS

1. A técnica é útil para:
a) conhecer pelas figuras.

b) quebrar gelo

2. Passos:
a) espalhar pela sala vários recortes de jornais, 
revistas, folhinhas, propagandas, etc (as figuras 
devem ser as mais variadas possível, com temas 
bem diferentes, para dar maiores possibilidades de 
escolha aos participantes).

b) os participantes passam diante das figuras, 
observando-as atentamente. Uma música de fundo 
para favorecer o clima.

c) dar tempo suficiente para conhecer todas as figuras, 
o coordenador dá um sinal e cada participante deverá 
apanhar a figura que mais lhe chamou a atenção.

d) formar pequenos grupos e cada participante vai 
dizer para seu grupo por que ecolheu a figura.

e) o grupo escolhe alguém para anotar a apresentação 
de cada um e expor em  plenário.

f) faz-se um  plenário onde o representante de 
cada grupo apresenta as anotações e a figura que 
representa o pensamento do grupo.

g) o coordenador faz um comentário final, aproveitando 
tudo o que foi apresentado e chamando a atenção 
para aquelas figuras que estão mais relacionadas.

3. Avaliação:
a) como nos sentimos?

b) que proveito tiramos dessa dinâmica?

TG 57 - BARALHO

1. Destinatários:
Grupos de Adultos

2. Material:
12 Cartas gigantes

3. Desenvolvimento:
- O animador convida a observar as cartas m silêncio 
e, logo após, explica o exercício: “Cada um deve 

selecionar aquelas cartas que apresentarem alguma 
característica sua, pessoal, e explicar ao grupo o 
porquê de sua escolha”.

-  Os participantes selecionam suas cartas.

- No plenário, cada qual passa a comentar sua escolha 
e as razões da preferência.

4. Avaliação da experiência:
- Que proveito tiramos do exercício?

TG 58 - ESCOLHA DOS BICHOS “MAIS”

1. A técnica é útil para:

- Cultivar uma boa convivência no grupo, na amizade 

e na verdade;

- Perceber as razões da falta de fraternidade e dos 

conflitos que surgem no grupo de jovens, no grupo 

de trabalho;
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- Rever as próprias atitudes, para tentar mudar.

2. Passos:

- Cada participante recebe um papel onde está escrito 

o nome de um bicho, com algumas características, 

procurando interiorizá-las e expressá-las no grupo em 

forma de dramatização.

Exemplo:

A Cobra: É traiçoira, perigosa, esperta e oportunista, 

envenena o grupo, é fofoqueira e quer ver o circo pegar 

fogo.

O gato: Companheiro, prestativo, carinhoso, esperto.

A borboleta: Não é acomodada. Alegra o ambiente, 

integra.

O papagaio: Fala, fala, não fala nada que contribua. É 

inteligente, aprende o que os outros fazem, tanto o bem 

como o mal.

O cavalo: Dá patadas em todos.

O pavão: Fica sempre de leque aberto. Acha que é 

mais bonito, mais inteligente, aquele que sabe mais.

O Boi: Sossegado, tranquilo, é esforçado e topa 

qualquer trabalho.

O pombo: Sempre se preocupa em conversar com os 

companheiros.

O urubu: Só vê carniça. É pessimista, descrente. Só 

gosta de coisa ruim. Quer ver o grupo morrer.

A formiga: É operária, trabalhadeira, trabalha sempre 

em grupo.

Galinha d’Angola: Fala a mesma coisa o dia inteiro: 

“Tô fraco”. Não acredita em si mesma, mas tem que 

falar.

O bicho preguiça: Vagaroso, preguiçoso. Nunca faz 

nada. Está sempre “pendurado” nos outros.

- O animador verifica se todos compreendem os 

diferentes papéis (animais), podendo acrescentar 

outros, se necessário.

- O animador observe que cada animal expressa 

características positivas ou negativas. Nunca as duas 

juntas.

- Colocar em papelógrafo o comportamento dos 

animais e afixar na parede.

- Trabalho em grupo: 

a) quais desses animais encontramos em nosso 

ambiente escoteiro? 

b) analisar 3 bichos considerados mais importantes 

para o grupo.

- Plenário.
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TG 59 - O JOGO DA BICHARADA

1. A técnica é útil para:
- Cultivar boa convivência no grupo, na amizade e na 
verdade;

- Perceber as razões da falta de fraternidade e dos 
conflitos que surgem no grupo de jovens, no grupo 
de trabalho.

2. Passos:
- Todos recebem a lista dos bichos e num momento 
pessoas, em silêncio, lêem a lista e escolhem três 
bichos que mais se assemelham a ele;

- Dos três bichos escolhidos, ficar com apenas um 
com o qual se identifica;

- Grupos por bichos escolhidos - grupos dos gatos, 
grupo dos macacos, etc...

- durante 15 minutos partilhar o por quê escolheu tal 
bicho e como se manifestam as características no 
dia-a-dia da própria vida.

3. Em plenário:
- Os grupos apresentam o seu bicho de forma 
criativa, com encenação, dramatização, colocando as 
caracteristicas do bicho escolhido.

- Cometários: 

a) o que chamou a atenção, o que faltou, etc; 

b) significado para o nosso grupo.

OS BICHOS

Leão: Rei da reunião. Quando urra, todos participam. 
Os ratinhos tremem à sua frente. Não é agressivo. Está 
certo de sua superioridade. Boceja despreocupadamente, 
pacientemente, com as peraltices dos outros.

Hiena:  Não tem opinião própria. Aprova sempre o 
leão. Sempre  recorda o que o leão disse.

Tigre: É um leão ressentido por não ser reconhecido 
como rei pelo grupo. Fica de mau humor, às vezes mais 
competente que o leão. É agressivo, irônico, irrita o 
grupo que o coloca na jaula, e não toma conhecimento 
de sua presença.

Raposa: Surpreende sempre o grupo; desvia o 
assunto; sofista, força o assunto. Jamais caminha em 
direção ao objetivo.

Pavão: Mostra sempre a sua cultura. Não se interessa 
pelo objetivo e pelo grupo. Não perde ocasião de 
mostrar seus conhecimentos. Preocupa-se sempre 
consigo mesmo.

Cobra: Envenena as relações. Sempre de bote armado. 
Ai de quem comete uma asneira. Provoca brigas e fica 
de fora.

Papagaio: Fala por todos os poros; comenta tudo. Fala 
alto, grita. Ninguém lhe dá importância, nem ele próprio. 
Sempre por fora do assunto.

Coruja: Não fala, presta muita atenção. Pisca quando 
não entende. assusta-se quando alguém a interpela. 
Pede desculpa quando intervém.

Carcará: Não gosta de discussão. Irrita-se quando o 
grupo não progride. Quer decisões rápidas.  Impaciente, 
levanta mas volta.

Girafa: Pelo modo de sentar-se e rir, acha o grupo 
indigno de sua participação. Seu silêncio não permite 
saber-se se ela está por cima mesmo.

Macaco: Anedoteiro, espirituoso, bagunceiro, 
inteligente e super ficial. Sempre faz rir; ninguém o leva 
a sério. anima, mas termina irritado. No fim está amuado 
e sem graça.

Gaivota; Voa pelo alto - abaixa. mas sobe logo. Vive 
solitária.

Cão: Inteligente, fareja tudo, mas ladra demais.  Faz 
muito barulho por pouco. Sempre vigilante para defender 
suas idéias.

Boi: Obstinado, lento. Não acompanha o grupo. 
Devagar e sempre.

Elefante: Sem sutileza. Leva tudo a peito. Não é feito 
para viver em grupo. Quer ação. Quando intervém é para 
acabar  a reunião.

Gato: Mia para chamar a atenção. solicitado, se 
enrosca e não quer falar. Dengoso, prefere agir depois 
da reunião.

Coelho: Simpático, ágil, pulador. Não tem planos. 
Não é conseqüente. Encolhe-se quando os maiores 
aparecem.

Esquilo: Acanhado, fugido, embaraçado. Dificilmente 
participa.  Quebra sozinho suas nozes. Se insistir muito, 
não volta.

Pombo: Fica arrulhando com o companheiro do 
lado. Só vive de par. Se o interpelam, voa e volta ao 
companheiro.
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Araponga: Sempre igual e vibrante. Tem idéia fixa. Só 
tem uma idéia. É incapaz de seguir uma reunião.

Pica-Pau: Pega uma idéia e pulveriza-a. Não tem 
objetivos. Só sabe picar idéias. Na discussão fica picando 
o que ficou para trás.

Aranha: É mestra em teia, onde se envolvem 
mosquitos e besouros. Na discussão amarra um fio no 
outro. Não prepara plano, prepara armadilha.

Ouriço: Fica espinhento por tudo. Para ele, no grupo, 
não há idéias; tudo são intenções.

Antílope: É arisco. Sempre farejando o ar para ver 
se não o querem pegar de surpresa. Está sempre de 
sobreaviso. Não acredita em ninguém.

Hipopótamo: Fica mergulhado no assunto. Não sai 
das discussões. Sempre mergulhado.

Ratinho: Nunca aparece, mas caminha entre todos. 
Rói as idéias. Passa pela platéia às carreiras.

Zebra: Em cada fase da discussão apresenta ponto 
de vista diferente. Não sabe somar as idéias. É preto ou 
Branco.

Camaleão: Está de acordo com todos. Vai para onde 
o leva o vento.

Foca: Muito curiosa e imaginosa. Interessa-se por 
tudo e mexe em tudo. Adora brincar.

Coati: Fuçador. Intromete o nariz nas coisas com 
o objeto de beneficiar-se. Uma vez satisfeito, perde o 
interesse.

TG 60 - INTEGRAÇÃO

1. Destinatário:
Grupos de jovens ou de adultos que convivem há 

algum tempo. Se o grupo for muito numeroso trabalha-
se em equipes.

2. Material:
Uma folha de papel e um lápis para cada participante,  

flanelógrafo e percevejos.

3. Desenvolvimento:
a) o animador conta uma história, a partir de desenhos.

b) numa pequena paróquia da cidade, existe um grupo 
de jovens que se reúne, semanalmente, há um ano. 
realizam, constantemente, jornadas e encontros 
para convívio e gostam muito de cantar. Em suas 
reuniões, refletem sobre os temas da atualidade. A 
assistência, entretanto, não é muito boa e mesmo 
os que participam de maneira constante são muito 
desunidos. O animador, frequentemente, se pergunta: 
“Que fazer com o grupo”? 

c) após este relato, convida os participantes a 
procurarem identificar as prováveis causas que, a 
seu ver, geram a desunião no grupo, assim como as 
possíveis soluções. Um secretário toma nota. Pode-
se trabalhar em equipes formadas  por três ou quatro  
pessoas.

d) as equipes manifestam suas respostas em plenário. 
Os demais participantes podem questioná-los ou 
pedir esclarecimentos. As respostas coincidentes 
vão sendo afixadas num flanelógrafo:  de um lado as 
causas e, de outro, as soluções. O importante é que 
se chegue a elaborar um programa de ação, que seja 
resultado da contribuição de todos.

4. Avaliação:
. Qual o ensinamento extraído desta dinãmica para 
o grupo?

. A história tem alguma relação com o grupo?

. Que podemos fazer para aumentar a integração?
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TG 61 - BOAS NOTÍCIAS

1. Destinatários:
Grupos de jovens ou de adultos

2. Material:
Uma folha de papel e lápis para cada pessoa.

3. Desenvolvimento:
a) o animador pode motivar  o exercício da seguinte 

maneira: “Diariamente, todos nós recebemos notícias, 
boas ou más. Algumas delas foram motivo de grande 
alegria e por isso as guardamos com per feita nitidez. 
Vamos hoje recordar algumas dessas boas notícias “.

b) logo após, explica como fazer o exercício: os 
participantes dispõem de 15 minutos para anotar na 
folha as três notícias mais felizes de sua vida.

c) as pessoas comentam suas notícias em plenário, a 
começar pelo animador, seguido pelo vizinho da direita 
e, assim, sucessivamente, até que todos o façam. Em 
cada uma das vezes, os demais participantes podem 
dar seu parecer e fazer perguntas.

3. Avaliação
a) para que serviu a dinâmica?

b) o que descobrimos acerca dos demais?

TG 62 - TODOS JUNTOS (CANÇÃO/DEBATE)

1. Destinatários:
Grupos de Jovens ou de adultos formados a algum 

tempo.

2. Material: 
Cópias da canção Amigo, um k7 com a canção ou 

alguém  que possa cantá-la com  acompanhamento.

3. Desenvolvimento:
a) o animador distribui o material e convida a ouvir a 

canção.

b) o grupo entoa a canção. Ao terminá-la, começa o 
debate.

c) as respostas serão comentadas em plenária. o 
animador ajuda a associar a mensagem da canção à vida 
do grupo.

Para isso as seguintes  perguntas podem servir de 
apoio:

. O que é preciso para se construir uma vedadeira 
amizade?

. Quais são, no grupo, os elementos que nos separam?

. Que pode ser feito para fortalecer  a união do grupo?

4. Avaliação:
. Para que serviu a dinâmica?
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TG 63 - A FAMÍLIA IDEAL

1. Destinatários:
Grupos de jovens que se reúnem  a algum  tempo.

2. Material:
Oito corações de papel; em cada um deles estará 

escrito uma característica da família ideal: comunicação, 
respeito, cooperação, união, compreensão, fé , amizade, 
amor.

3. Desenvolvimento;
1. O animador convida os presentes a formarem, 
espontaneamente, equipes em número não inferior 
a cinco pessoas. Escolhem um nome de família e,  
colocando-se a uns cinco metros do animador, ouvem 
as regras da dinâmica.

A dinâmica consiste em descobrir a equipe que 
melhor reflete as características de uma  família 
ideal. Para isso, todos devem enfrentar uma série de 
provas. Para algumas, são concedidos vários minutos 
de preparação. Outras, porém, devem ser realizadas 
de imediato. A família (equipe) que vence uma prova, 
recebe um coração. As últimas atividades realizam-se 
em conjunto (duas equipes se unem).

2. O animador vai propondo  as equipes as diferentes 
provas:

a) A família que chegar  primeiro junto a ele, com 
a lista de todos os seus integrantes, recebe o 
coração da Comunicação. 

b) A família que melhor representar uma cena 
familiar, recebe o coração do Respeito. Dispõem 
de quatro minutos para  a preparação desta prova.

c) A família que conseguir formar primeiro uma roda 
de crianças, recebe  o coração da Cooperação.

d) A família que conseguir primeiro cinco cadernos 
e cinco lápis ou canetas, recebe o coração da 
Compreensão.

e) A família que melhor representar, através da 
mímica, um ensinamento de Jesus, recebe o 
coração do Amor. As equipes dispõem de quatro 
minutos para preparar esta prova.

f) As famílias (nesta prova, trabalha-se em conjunto 
com outra equipe) que apresentarem a Miss ou o  
Mister mais barrigudo (usam-se roupas), recebem 
o coração da União. As equipes dispõem de três 
minutos para se preparar.

 g) As famílias (as mesmas equipes em conjunto) 
que apresentarem o melhor conjunto vocal, 
recebem o coração da Amizade. As equipes 
dispõem de quatro minutos para se preparar.

h) As famílias (as mesmas) que apresentarem o 
melhor “slogan” pela igreja, recebem o coração da 
Fé. Dispõem de quatro minutos para se preparar.

3. Em equipe avalia-se a experiência:

- Para que serviu a dinâmica?

- Como cada um se sentiu durante o exercício?

- Como foi a participação de sua equipe?

4. As respostas são comentadas em plenário e,  a 
seguir, associa-se esta experiência à vida do grupo.

- De que maneira podemos associar a dinâmica à 
vida do grupo?

- Que podemos fazer para que haja mais integração?

TG 64 - BAÚ DAS RECORDAÇÕES

1. Destinatários:
Grupos de jovens formados há algum tempo

2. Material:
Cada pessoa deve trazer  para o encontro uma 

recordação, um objeto que guarda por algum motivo 
especial.

O animador deve confeccionar previamente um baú, 
onde serão depositadas as recordações , e uma pequena 
chave numerada para cada integrante. A numeração da 
chave indica a ordem  de participação.

O animador coloca o baú sobre uma mesa, no centro do 
grupo. Ao lado dele, encontram-se as chaves numeradas. 
À medida que os participantes  vão chegando, depositam 
sua recordação no baú,  retiram uma chave e vão ocupar 
seu assento, formando um círculo em volta do baú.
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3. Desenvolvimento:
1. O animador motiva o exercício com as seguintes 
palavras: “Nós, seres humanos, comunicamo-
nos também através das coisas... os objetos 
que guardamos como recordações revelam a nós 
mesmos, assim como expressa aos demais, algo de 
nossa vida, de nossa história pessoal e familiar...  Ao 
comentarmos nossas recordações, vamos revelar, 
hoje, parte dessa história. Preparemos nosso 
espírito para receber este presente tão precioso 
constituído pela intimidade do outro, que vai 
partilhá-la gratuitamente conosco”. 

2. O animador convida a pessoa cuja chave contenha 
o número 01 a retirar sua recordação do baú, 
apresentá-la ao grupo e comentar o seu significado; 
os demais podem fazer perguntas. Assim se procede 
até que seja retirada a última recordação. O animador 
também participa.

4. Avaliação:
. Para que serviu o exercício?

. Como nos sentimos ao cometar nossas recordações?

. Que ensinamento nos trouxe a dinâmica?

. O que podemos fazer para nos conhecermos cada 
vez melhor?

TG 65 - CONSTRUÇÃO DA CASA

1. Objetivo:
Mostrar ao grupo o que é nucleação e quais seus 

passos.

2. Destinatários:
Grupos de Adultos

3. Material:
Canudos plásticos, durex, papel e caneta.

Divide-se o grupo em várias equipes, e escolhe-se 
um secretário para cada equipe. Entrega-se para cada 
equipe um pacote de canudinhos e ao secretário uma 
folha de papel e caneta. Pede-se que a equipe construa 
uma casa, e o secretário deverá escrever tudo o que for 
dito, todo o planejamento que a equipe fizer ou falar, e 
não deve dar palpite na construção da casa. 

4. Desenvolvimento: 
a) o animador divide o grupo em equipes com igual 
número de pessoas, entrega o material e pede  que 
construam uma casa. Define um tempo de 15 minutos.

b) o animador chama uma pessoa de cada equipe, 
entrega uma folha de papel e caneta e lhes pede para 
escrever tudo o que for dito pelos participantes da 
equipe durane a construção da casa.

c) em plenário as casas serão expostas para que 
todos possam ver as casas construídas.

d) o secretário de cada equipe  vai ler para o grupo 
o que sua equipe discutiu enquanto construia a casa.

5. Avaliação:
a) para que serviu esta dinâmica?

b) em que fase da construção nosso grupo está?

TG 66 - DINÂMICA PARA FEEDBACK

Dinâmica de grupo para vivenciar os efeitos do 
FEEDBACK (para doze participantes ou mais).

Material necessário: Envelopes e cartões para 
escrever as mensagens descritas a seguir (em quantidade 
igual ao número de participantes da dinâmica), balões.

Esta dinâmica pode ser aplicada em grupos de 
profissionais que devem conhecer os efeitos do feedback 

como recurso de desenvolvimento e orientação, seja 
pessoal ou profissional.

• Para iniciar a atividade, convide os participantes 
para, de pé, se disporem em um círculo e distribua 
um balão para cada um; 
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• Comente sobre a necessidade atual, no mundo 
corporativo, de reconhecermos o feedback como um 
importante e poderoso recurso de desenvolvimento e 
orientação de pessoas.

• Na seqüência, peça para todos encherem seus 
balões, “descarregando” dentro deles, todos os 
sentimentos negativos que impedem o bom feedback: 
desrespeito, desconsideração, autoritarismo, etc… e 
que, após cheios e fechados, todos os balões devem 
ser colocados no chão da sala utilizada para esta 
dinâmica. 

• Embale uma caixa de bombons para oferecer como 
presente. Disponha os envelopes contendo os cartões 
com as mensagens em uma pilha. 

• O facilitador explica a regra do jogo: o presente vai 
ser entregue para o integrante do grupo que possui 
uma “boa dose” de extroversão. Na seqüência, 
entrega o primeiro envelope e o presente para esta 
pessoa. 

• A pessoa lê o bilhete em voz alta para todo o grupo 
e segue entregando o pacote e o próximo envelope 
para outra pessoa do grupo conforme a instrução 
do seu bilhete. Essa segunda pessoa lê o bilhete 
destinado a ela e o jogo segue, sempre entregando 
o presente e o próximo envelope da pilha, até que 
o presente tenha passado pela mão de todas as 
pessoas do grupo. 

• No final, com o presente sendo compartilhado entre 
todos, convide o grupo para estourar os balões com 
os pés, enquanto encerram com uma salva de palmas.

Envelope 1

Parabéns! Você foi a pessoa escolhida para iniciar o 
jogo, por ter demonstrado muita EXTROVERSÃO. Agora 
ofereça o presente junto com o envelope 2, a uma 
pessoa TÍMIDA.

Envelope 2 

Ser uma pessoa tímida tem suas vantagens: permite 
tirar maior proveito da observação, pois o fato de manter-
se mais reservada, dá-lhe oportunidade de prestar muita 
atenção em tudo. Ofereça-o junto com o envelope 3, a 
uma pessoa com atitudes PERSEVERANTES.

Envelope 3

Uma atitude perseverante traz sempre bons 
resultados pois nos leva a transcender as limitações. 
Siga transpondo cada vez mais os obstáculos e entregue 
o presente junto com o envelope 4, para uma pessoa 
com uma atitude COMUNICATIVA.

Envelope 4

A comunicação é algo presente a todo momento. 
Poder usar a comunicação de forma positiva e amorosa 
ajuda muito nossos relacionamentos. Entregue portanto 
o presente junto com o envelope 5, para uma pessoa 
com a atitude AMOROSA.

Envelope 5

Uma atitude amorosa pode curar e transformar as 
pessoas ao redor e os obstáculos no caminho da auto-
realização.Com sua amorosidade, entregue o presente 
junto com o envelope 6, a uma pessoa com atitude 
OTIMISTA.

Envelope 6 

A verdadeira atitude de otimista não se aliena dos 
desafios e aventuras que precisam ser encarados e 
vividos. Tem a capacidade de transformá-los em impulsos 
criativos que atraem melhores situações. Entregue o 
presente junto com o envelope 7, para uma pessoa com 
atitudes CRIATIVAS.

Envelope 7 

Quando usamos nossa energia criativa para atrair e 
olhar para as situações de uma forma diferente estamos 
abrindo um leque de opções para uma ação muito 
melhor. Nesse momento uma boa dose de sensibilidade 
pode ser de grande ajuda. Entregue o presente junto 
com o envelope 8, a uma pessoa SENSÍVEL.

Envelope 8

Uma atitude sensível é estar atento ao que nos une a 
tudo e a todos através dos pensamentos e sentimentos 
que emitimos. Entregue o presente junto com o envelope 
9, a uma pessoa com atitudes COOPERATIVAS.

Envelope 9

A atitude cooperativa é aquela que enfatiza os pontos 
de convergência dentro de um grupo ou relacionamento 
para criar solidariedade e parceria. Seja solidário e 
passe o presente junto o envelope 10, para uma pessoa 
PARTICIPATIVA.

Envelope 10

Uma atitude participativa nos estimula a compartilhar 
com o “todo maior” o significado único da nossa 
singularidade, adicionando valor e qualidade de 
consciência ao meio em que vivemos, isso nos traz 
grande alegria, entregue o presente junto com o 
envelope 11, a uma pessoa ALEGRE.
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Envelope 11 

Uma atitude de desapego conecta você cada vez 
mais com a sua alma agindo com o puro amor. Quando 
compreendemos o sentido da impermanência das 
coisas, deixamos a vida fluir com maior consciência da 
abundância divina. Entregue o presente junto com o 
envelope 12, a uma pessoa de atitude SINCERA.

Envelope 12

Honestidade e sinceridade são sinônimos, por 
nos trazer a paz interior que surge quando estamos 
sintonizados com a Alma. Isso é uma decisão. Portanto 
entregue o presente junto com o envelope 13, a uma 
pessoa com atitudes DECIDIDAS.

Envelope 13

A atitude decidida nos convida a abandonar a condição 
passiva de ficar apenas “desejando”, dando-nos um 
impulso para a ação. Experimentar conscientemente 
um ato de vontade é dar expressão á capacidade de 
autodeterminação que carregamos na alma. Expresse, 
e entregue o presente junto com o envelope 14, a uma 
pessoa com atitudes GENEROSAS.

Envelope 14

Tudo na natureza é espontaneamente generoso. 
Podemos ser generosos na ação, no sentimento e no 
pensamento. Quando agimos generosamente, partimos 
de uma consciência de prosperidade e abundância, na 
qual a ênfase está na qualidade e não na quantidade. 
Quando sentimos generosamente, nossa doação 
é espontânea. Quando pensamos generosamente, 
compreendemos que a alegria de dar e a capacidade 
plena de receber são partes de uma única dádiva. 
Vamos todos receber esse presente. (você deve abrir o 
presente e oferecer o conteúdo a todos)

RECOMENDAÇÕES:

1. Cuide para que este seja um momento de atenção 
e feedback positivo no grupo. 

2. Você pode deixar uma música suave de fundo. 

3. As sugestões de frases apresentadas, foram 
inspiradas pelo livro: “O Livro das Atitudes” de Sônia 
Café com ilustrações de Neide Innecco da Editora 
Pensamento . Você pode criar livremente frases e 
mensagens de acordo com os objetivos subjacentes 
da dinâmica e trabalhar com questões profissionais, 
por exemplo (pró-atividade, liderança, etc…)

TG 67 - SENSIBILIZAÇÃO PARA QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL

(Para seis participantes ou mais)

Esta dinâmica pode ser aplicada para sensibilizar a 
equipe quanto a necessidade de assegurar a qualidade 
da comunicação interpessoal, a qualquer tempo.

Material necessário: nenhum

• Peça que todos os participantes se retirem da sala, 
menos um, que será o integrante que vai iniciar esta 
dinâmica; 

• Encene, sem falar absolutamente nada (por mímica) 
para este integrante uma mensagem qualquer. 
Somente diga que ele deve observar atentamente, 
sem fazer perguntas, enquanto tenta adivinhar o 
que você está encenando. Seja criativo: encene, por 
exemplo, que está dando banho em um elefante. 
Você pode se movimentar livremente, mas leve em 
consideração a condição física dos demais integrantes 

que, enquanto isso, estão aguardando do lado de fora 
da sala; 

• Ao terminar sua encenação, peça que todos 
retornem a sala e faça um breve comentário sobre a 
importância de uma boa comunicação entre todos – 
que esta deve ser clara, precisa e o absolutamente fiel 
à origem. Instrua que se disponham em círculo e que 
o primeiro integrante irá reproduzir, silenciosamente, 
a mensagem recebida de você para um segundo 
integrante. O segundo irá reproduzir para o terceiro e 
assim por diante, até o último participante; 

• O último integrante deve reproduzi-la para você e 
ao terminá-la deve dizer o que estava reproduzindo. 
Na sua vez, repita, com precisão, a mensagem original 
(aquela que você encenou para o primeiro integrante) 
e diga o que você estava encenando;
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Muito provavelmente, as mensagens original e final 
são diferentes e apresentam cenas diferentes. É hora 
de encerrar, fazendo comentários sobre a qualidade da 
comunicação entre todos, sobre a atenção que devemos 

ter com o nosso interlocutor e como as coisas podem 
ficar muito diferentes entre a mensagem original e a 
mensagem final. Procure por exemplos práticos, do dia-
a-dia dos integrantes.

TG 68 - JURI SIMULADO

1. Objetivos:
1. Estudar e debater um tema, levando todos os 

participantes do grupo se envolverem e tomar uma 
posição.

2. Exercitar a expressão e o raciocínio.

3. Desenvolver o senso crítico:

2. Participantes:
Funções:

Juiz: Dirige e coordena o andamento do júri.

Advogado de acusação: Formula as acusações contra 
o réu ou ré.

Advogado de defesa: Defende o réu ou ré e responde 
às acusações formuladas pelo advogado de acusação.

Testemunhas: Falam a favor ou contra o réu ou ré, 
de acordo com o que tiver sido combinado, pondo em 
evidência as contradições e enfatizando os argumentos 
fundamentais.

Corpo de Jurados: Ouve todo o processo e a 
seguir vota: Culpado ou inocente, definindo a pena. A 
quantidade do corpo de jurados deve ser constituido por 
número impar:(3, 5 ou 7)

Público: Dividido em dois grupos da defesa e da 
acusação, ajudam seus advogados a prepararem os 
argumentos para acusação ou defesa. Durante o juri, 
acompanham em silêncio.

3. Passos:
1. Coordenador apresenta o assunto e a questão a 
ser trabalhada.

2. Orientação para os participantes.

3. Preparação para o júri.

4. Juiz abre a sessão.

5. Advogado de acusação (promotor) acusa o réu ou 
ré (a questão  em pauta).

6. Advogado de defesa, defende o réu ou a ré.

7. Advogado de acusação toma a palavra e continua 
a acusação.

8. Intervenção de testemunhas, uma de acusação.

9. Advogado de defesa, retoma a defesa.

10. Intervenção da testemunha de defesa.

11. Jurados decidem a sentença, junto com o juiz.

12. O público, avalia o debate entre os advogados, 
destacando o que foi bom, o que faltou.

13. Leitura e justificativa da sentença pelo juiz.

4. Avaliação:
- Que proveito tiramos da dinâmica?

- O que mais nos agradou?

- Como nos sentimos?

- O que podemos melhoraí?

TG 69 - ESTUDO DO MEIO

1. Objetivos:
1. Entrar em contato com a realidade, através de 

seus múltiplos aspectos, de maneira objetiva, ordenada 
e positiva.

2. Descobrir aspectos particulares do meio, através 
de presquisa e reflexão.

3. Compreender as causas de muitos fatos da vida 
individual e social.

4. Sensibilizar para o dever de prestar serviço à 
comunidade.

5. Incentivar o exercício da cidadania responsável.
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2. Passos
1. Planejamento:

- Como conhecer nossa comunidade?

a) Descobrindo a necessidades, os interesses, 
os problemas, as aspirações, as possibilidades, 
os hábitos, os costumes, como as pessoas se 
relacionam, os recursos que a comunidade oferece, 
etc...

b) Para descobrir será necessário fazer visitas, 
observar, entrevistas, dialogar, levantar dados.

Observação:

- Planejar roteiros de visitas, entrevistas, 
observações, levantamentos.

- Formar grupos

- Fazer cronograma para realização das tarefas.

- Distribuir as tarefas.

2. Execução/VER

- Realização das tarefas pelos grupos.

3. Apresentação

- Grupos apresentam resultados das entrevistas, 
observações, levantamentos, etc.

4. Análise/Julgar

a) confrontar os dados com a proposta de Jesus 
Cristo.

b) verificar o que não está de acordo.

5. Ação

a) discutir sobre o que precisa ser feito para melhorar 
o meio.

b) ver os recursos disponíveis

c) projetar a ação ou ações necessárias.

6. Celebrar

- Preparar para iniciar a ação.

7. Realizar o projeto

8. Avaliar e celebrar os resultados.

TG 70 - LABIRINTO

1.Destinatários:
Grupos de Adultos

2. Material:
Uma bandeja e um vaso ou copo com água

3. Desenvolvimento:
- O grupo se divide em duas equipes, com igual 
número de participantes. Tomando-se pelos braços, 
os integrantes de cada equipe formam um círculo. 
O animador pede um voluntário de cada equipe e 

entrega-lhes a bandeja com um vaso ou copo cheio 
de água. Ao ouvirem o sinal de partida, iniciam 
a corrida por entre os companheiros, entrando e 
saindo do círculo. Retornando ao ponto de partida, 
passarão a bandeja a outro companheiro que irá fazer 
o mesmo, e assim sucessivamente, até que todos 
tenham participado. A equipe vencedora será aquela 
que terminar primeiro, sem haver derramado água.

4. Avaliação:
- Para que serviu a dinâmica?
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TG 71 - MÉTODO DE OSBORN

Ele se propõe trabalhar em três tempos:

1) Um primeiro tempo de análise e preparação no 
quadro de exigências do nível direcional do qual 
depende o grupo com o auxílio de especialistas do 
método. O tema é livre.

2) O desempenho de atividade de busca em comum 
efetuada pelo grupo com a animação do especialista.

3) Ao final o trabalho de seleção das idéias submetida 
a um grupo diretivo.

No Movimento Escoteiro podemos utilizar o 
brainstorming para idéias novas sobre um determinado 
tópico. Por exemplo:o título de um acampamento, como 
aumentar a participação dos pais, como aumentar o 
quadro da chefia, etc.

TG 72 - ESTUDO EM DOMICÍLIO

- O cursante é apresentado ao assunto, estudando, 
lendo e pesquisando sobre o tema.

- Esta técnica evita que se perca tempo nos cursos com 
assuntos que o cursante poderia ter estudado em casa.

- Esta técnica deverá ser orientada por uma “Ficha 
de estudo em domícilio” e, sempre que possível, de 
questionários preparados pelo instrutor.

TG 73 - DEMONSTRAÇÃO

- Nesta técnica é demonstrado na prática como 
funciona uma teoria. Por exemplo, em vez de uma palestra 
sobre Cerimônias, as cerimônias são demonstradas na 
prática.

- O uso da Demonstração permite que sejam 
esclarecidas uma exposição oral, realizado na prática 
algo que foi feito na teoria, aplicar teorias ou conceitos.

- A Demonstração pode ser executada, ao vivo pelo 
Formador, através de filme ou ao vivo pelos próprios 
cursantes. Em todos os casos a Demonstração deve ser 
ativa devendo os cursantes participarem, seja executando 
a Demonstração, participando dela ou perguntando e 
respondendo perguntas feitas pelo formador.
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TG 74 - CARTA PREGO

- Esta técnica consiste de um documento que são 
relacionadas algumas situações problemas para que o 
cursante, individualmente ou em Grupo realize as tarefas 
previstas, valendo-se das suas próprias competências e 
dando largas à imaginação e ao seu espírito de iniciativa 

As principais vantagens deste processo são:

- É um processo tipicamente Escoteiro

- Desenvolve o espírito de iniciativa

- Permite aplicar vários conhecimentos de uma só vez

- Mais que um processo de ensino é uma ferramenta 
de auto-desenvolvimento.

TG 75 - EXERCÍCIO NO CAMPO

- Este processo consiste na aplicação prática, no 
campo,  de conhecimentos teóricos.

- Um exercício no campo poderá constar de uma ou 
mais tarefas a serem executadas pelos cursantes, sem a 

ajuda do formador que só intervirá quando necessário. 
Estas tarefas podem ser as mais variadas como, 
jornadas, pista com sinais de Pistas, cozinha, Primeiros 
socorros etc.
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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