
 

 

 

DINÂMICA PRESSÃO DE GRUPO 

 

1) Criar um círculo com fita crepe no chão para uma pessoa e dois limites a 
um metro de cada lado do círculo para os grupos que farão pressão; 

2) 6 - 8 voluntários para formar os dois grupos de influência (proteção e 
drogas) – dar um saquinho com pedaços de papel para o grupo de 
drogas – representando as drogas; 

3) Retirar os 6 - 8 alunos da sala enquanto os outros devem formar uma fila 
atrás do círculo; 

4) Explicar aos dois grupos que eles deverão convencer (um de cada vez) 
quem estiver dentro do círculo para juntar-se ao seu grupo – fornecer a 
folha com argumentos para cada grupo e dar um saco de papelzinho 
picado para o grupo das drogas: 

a. O grupo das drogas deverá dar um papelzinho para cada um que 
escolher entrar no grupo deles. 

5) Ingressar novamente na sala e posicionar os dois grupos nas linhas 
limites e explicar a atividade para os que estão na fila: 

a. Deverá entrar um por vez no círculo e ouvir o que cada um dos 
grupos tem a falar; 

b. Cada um deverá se juntar ao grupo que tiver mais vontade e 
participar da atividade como um novo integrante daquele grupo; 

6) Depois que o último aluno tiver ido para um dos grupos, perguntar se 
alguém gostaria de mudar de grupo; 

7) Após a atividade conversar sobre como se sentiram sendo pressionados 
por dois grupos e por que fizeram a escolha que fizeram. 

8) Perguntar para os que começaram integrando os grupos que fizeram 
pressão como se sentiram. 

9) Dá até para discutir os argumentos das folhas se der tempo. 

 

  



 

 

 

ARGUMENTOS PARA O GRUPO DAS DROGAS 

 

1) AQUI VOCÊ VAI ESQUECER DOS SEUS PROBLEMAS 

a. Sabe aqueles problemas que você enfrenta em casa e na 
escola? Aqui no nosso grupo você se esquece deles. 

b. Com a gente você consegue relaxar das pressões que sofre 
no dia-a-dia. 

 

2) NOSSO GRUPO É MUITO MAIS DA HORA. ELES SÃO SEM GRAÇA 

a. O grupo do outro lado é o grupo dos frutinhas (ou outro 
nome)... vem pra cá! 

b. Nós somos seus amigos. Vem pra cá! 

 

3) AQUI VOCÊ ENCONTRA DIVERSÃO 

a. Você não gosta de se divertir? Aqui no nosso grupo você vai 
ter isso com certeza! 

b. Se sua vida anda meio monótona? Vem com a gente que 
aqui é só diversão! 

 

4) QUEM QUER SE LIBERTAR DOS PADRÕES DA SOCIEDADE, VEM PRA 
CÁ! 

a. Mostre que você é livre e pensa por conta própria. Vem com 
a gente! 

b. Vamos ver se você tem coragem de ir contra eles e se juntar 
à gente!  

  



 

 

 

ARGUMENTOS GRUPO PROTEÇÃO 

 

1) APRENDA REALMENTE A LIDAR COM PROBLEMAS, SEM FUGIR 

a. Fugindo para lá, você vai encontrar mais problemas e não 
vai resolver os seus; 

b. Aqui você se desenvolve e cresce para resolver seus 
problemas. 

 

2) JUNTE-SE A UM GRUPO SÓLIDO, QUE TE RESPEITA 

a. Aqui nós pensamos uns nos outros. Lá eles só pensam neles 
e naqueles papeizinhos; 

b. A primeira diferença de opinião que você tiver lá, você vai 
arranjar problemas; 

c. Aqui nós vamos respeitar as suas opiniões e vamos crescer 
juntos. 

 

3) LÁ A DIVERSÃO É ILUSÓRIA E PASSAGEIRA. AQUI O PRAZER É 
DURADOURO 

a. Eles só dizem que se divertem para compensar o sentimento 
de inferioridade que têm; 

b. Aqui você vai conseguir um prazer real e duradouro. 

 

4) AQUI É LIBERDADE, LÁ É PRISÃO 

a. Aqueles papeizinhos vão te prender e eles querem fazer 
você acreditar que será livre; 

b. Liberdade de verdade é aqui, que você fica independente. Lá 
você fica dependente. 

c. Eles próprios estão presos... como querem te convencer que 
lá tem liberdade? 

  


