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• Possibilitar o acesso aos conceitos de Dinâmica de 

Grupo;

• Entrar em contato com alternativas de utilização da 

Dinâmica de Grupo;

• Experienciar técnicas de Dinâmica de Grupo;

• Avaliar a viabilidade da aplicação da Dinâmica de 

grupo em sua atuação docente na sala de aula.

OBJETIVOS 



1. Dinâmica de abertura;

2. Conceitos sobre dinâmica de grupo;

3. Tipos de técnicas de dinâmica de grupo;

4. Vivências pelo grupo em exercícios de dinâmica de 

grupo;

5. Encerramento.

NOSSA AGENDA



GRUPO, O QUE É?

 “... é qualquer número de pessoas que 

 (1) interagem mutuamente, 

 (2) estão psicologicamente conscientes umas das 

outras, e 

 (3) percebem-se como um grupo.”  

(SCHEIN, 1982)
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AINDA SOBRE GRUPO...

 “...é mais do que a soma de seus membros;

 Tem estrutura própria, objetivos próprios e relações

próprias com outros grupos;

 Sua essência não é a semelhança ou a diferença entre

seus membros, mas a sua interdependência.

 Pode-se ser caracterizado como um todo dinâmico, ou

seja, uma mudança no estado de qualquer subparte

modifica o estado de todas as outras subpartes.”

(LEWIN, 1970)  



COMO IDENTIFICAR UM GRUPO?

OBJETIVOS 

COMUNS

PERCEPÇÃO 

DO GRUPO 

PELO INDIVÍDUO

PAPÉIS

RELAÇÕES 

AFETIVAS

NORMAS

INTERAÇÃO



“Qualquer número de 

pessoas”  

(SCHEIN, 1982)

“Dois ou mais 

indivíduos”  (LAMBERT 

& LAMBERT, 1975) 

VOLUME DE UM GRUPO

GRUPOS

“...de 4 a 100 ou mais 

indivíduos.”  (BEAL at 

al., 1967)

“Grupos de trabalho [...] 

grupos de 2 até grupos 

de 10.”  (MAILHIOT, 1985) 

“Mais do que as graças, 

menos que as musas.”  

(MAILHIOT, 1985) 

“Grupos = Grupos 

pequenos, que é 

diferente de massas ou 

multidão.”  (FRASER, 

1978)



DINÂMICA DE GRUPO  

Expressão utilizada 

pela 1ª vez em 

1944 por Kurt Lewin

Expressão utilizada 

pela 1ª vez em 

1944 por Kurt Lewin

É uma ideologia 

política

É uma ideologia 

política

É um conjunto de 

técnicas

É um conjunto de 

técnicas

É um campo de pesquisa 

sobre a natureza 

dos grupos 

É um campo de pesquisa 

sobre a natureza 

dos grupos 

É um conjunto 

de forças

É um conjunto 

de forças



DINÂMICA DE GRUPO

“Embora a palavra “dinâmica” possa parecer muito 
repetida, é a única cujo sentido abrange todos os 

elementos do fenômenos – isto é, as energias e forças 
derivadas dos indivíduos, as respectivas interações, a 

resultante e a transformação  dessas forças num 
comportamento ativo, em oposição a um comportamento 

estático.”
(BEAL et al, 1967)



Uma atmosfera 

psicologicamente segura 

para o aprendiz

A mobilização das 

diferentes habilidades de 

aprendizagem

E MAIS, DINÂMICA DE GRUPO É...

UMA ABORDAGEM QUE CONSIDERA...

O aprender a aprender

O feedback e a auto-

exposição como 

estratégia para o 

crescimento pessoal

A experimentação ativa 

de novos 

comportamentos e sua 

aplicação na experiência 

concreta

O aprender pelo 

desenvolvimento 

psicológico



• Auto-conhecimento como ser único e social;

• Exercício de escuta e acolhida do outro como 

ser diferente;

• Experiência de abertura ao outro e 

participação grupal;

• Percepção do todo e das partes, tanto da vida 

como na realidade que nos cerca;

MODELOS DE DESENHO DE CARGOS

OBJETIVOS DA DINÂMICA DE GRUPO



• Desenvolvimento da consciência crítica;

• Confronto e avaliação da vida e da prática;

• Tomada de decisão de modo consciente e 

crítico;

• Sistematização de conteúdos, sentimentos e    

experiências;

• Construção coletiva do saber.

MODELOS DE DESENHO DE CARGOS

OBJETIVOS DA DINÂMICA DE GRUPO



TIPOS DE TÉCNICAS DE TIPOS DE TÉCNICAS DE 
DINÂMICAS DE GRUPODINÂMICAS DE GRUPO

PEDAGÓGICAS

1
º 

T
IP

O • Voltadas para a transmissão 

de informações.

LUDOPEDAGÓGICAS

2
º 

T
IP

O
  
  
 

SENSIBILIZAÇÃO

3
º 

T
IP

O
  
  
 

• Orientadas para o desenvolvimento 

psicomotor, mas também para a 

criatividade e recreação

• Que trabalham questões 

relacionadas com os estados afetivos 

dos indivíduos e do grupo.



ESTRUTURAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

EXPLORAÇÃO

ETAPAS DE APLICAÇÃO DAS 

TÉCNICAS DE DINÂMICA DE GRUPO

FECHAMENTO



IMPORTANTE!!!

UMA TÉCNICA DE DINÂMICA DE UMA TÉCNICA DE DINÂMICA DE 

GRUPO É UM MEIO GRUPO É UM MEIO 

E NÃO UM FIME NÃO UM FIM

”A questão fundamental não é a A questão fundamental não é a 

técnica.  Qualquer técnica é técnica.  Qualquer técnica é 

eficaz se a pessoa que a utilizar eficaz se a pessoa que a utilizar 

tiver 'arte e engenho', como disse tiver 'arte e engenho', como disse 

Camões" MINICUCCI (1987)Camões" MINICUCCI (1987)..



Para utilizar DG o aplicador/professor deve

 Conhecer o grupo, seus 

objetivos e...

 Estar ciente das 

possibilidades e limitações 

das técnicas existentes.



O FACILITADOR DE DG

Modéstia

Humildade

Flexibilidade

Criatividade
Espontaneidade

Paciência

Senso de 

Organização

Conhecimento das

relações interpessoais

Gostar de pessoas e 

grupos e acreditar neles

Autenticidade

Confiança

Otimismo
Valorização da verdade

Empatia

Consideração 

positiva 

do 

ser humano

Senso de humor

Autoconsciência

Senso de ética

Maturidade

Servir de modelo

Continência

Experiência
Cautela

Discrição



O ESSENCIAL NA DG

 É o grupo e sua dinâmica, que 

não é, está sendo, a cada 

ponto de luz que chamamos 

tempo (OLIVEIRA, 1999).

 É o humano: continente e 

conteúdo do grupo.

 A leitura:   feita a partir de 

códigos de que dispõe a 

ciência que respalda o humano  

e que garante a coerência na 

busca do:

ENTENDER

LER

INTERVIR



Exercícios PráticosExercícios Práticos


