
Dinâmica 
 

Preparação 

Imprime ou escreve em tiras de papel diferentes “rótulos” humanos: 

- Mãe solteira 

- Desempregado 

- Empregada de limpeza 

- Divorciado 

- Ateu  

- Homossexual 

- Imigrante 

- Recepcionista 

- Quadro médio de uma empresa 

- Sem-abrigo 

- Ex presidiário 

- Enfermeiro 

- De etnia cigana 

-etc 

Em acção 

Distribui um papel aos membros do grupo. Pode e deve haver papéis repetidos. Cada um 
deverá ler o papel sem o partilhar com os restantes membros do grupo.  

Pede aos elementos que se coloquem no centro da sala, em linha horizontal, por forma a que 
possam dar passos para a frente ou para trás. 

Explica que, em clima de silêncio, irás ler uma série de situações sociais. Tendo em conta o 
papel que lhes coube deverão:  

- Dar um passo à frente se a afirmação for válida 

- Dar um passo atrás se a afirmação não se aplicar ao seu papel  



No caso de dúvida, devem permanecer no lugar. 

Ninguém poderá fazer qualquer tipo de comentário ou reacção. Não devem dar a entender 
quem são. Apenas dar passos para a frente ou para trás.  

Num clima de serenidade, começa por ler as situações. As que coloco mais abaixo são uma 
proposta. Podes e deves adaptar á condição do grupo com que trabalhas.  

- Sou vítima de preconceitos 

- Quando quero, posso tomar pequeno- almoço no café 

- Sou bem vinda(o) na Igreja 

- Os meus filhos são felizes 

- Posso dizer livremente qual o meu papel neste jogo 

- Como pão todos os dias 

- Na sociedade onde vivo, não me sinto posto à parte  

- Apesar da crise, tenho oportunidades de emprego 

 

Sugiro-te que vás tirando notas sobre os passos que cada um deu em cada situação. Vai 
ajudar-te no momento das conclusões.  

Findas as situações, terás o grupo em diferentes posições.  

Partilha 

• Ainda em silêncio, pede que observem a “geografia” humana do grupo. Os que estão à 
frente poderão virar-se para trás para avaliar a dispersão (ou não!) dos elementos.  

• Sugere que os da linha de trás tentem adivinhar os papéis dos que estão na linha da 
frente e vice- versa 

• Agora, cada um poderá dizer quem foi durante o jogo, revelando o seu papel.  
• Comparem as posições dos que tinham papéis semelhantes. Fizeram o mesmo 

percurso? Estão na mesma posição? Tiveram o mesmo comportamento? 
• Mediante as tuas notas, questiona o porquê de alguns passos. Vai perguntando ao 

grupo se concordam com as decisões que forma sendo tomadas.  
• O que sentem os que avançaram mais? E os que não avançaram nada ou até apenas 

recuaram? 

Perante tamanha dispersão, o que é que eu sinto? 


