
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Quem sou eu? 

Duração  40 minutos (preparação, dinâmica e reflexão) 

Número de 
Aplicadores 

1 ou mais aplicadores 

Quantidade de 
participantes 

A partir de uma patrulha sênior ou equipe de interesse 

Materiais Etiqueta adesiva e caneta 

Objetivos 

Compreender e coordenar ideias, pensar sobre o que pensa e          
construir filosofias. Colocar-se no lugar do outro e usar essa          
capacidade para resolver problemas de conflitos identificando       
valores morais, padrões de conduta e sistemas de crenças         
significativas, considerando uma compreensão do outro de forma        
abstrata. 

Desenvolvimento 

Reúna os jovens em círculo de modo que fiquem confortáveis e           
sem estímulos que tirem a concentração. Proporcione um        
ambiente reflexivo e respeitoso de modo que os jovens consigam          
expressar sua opinião de forma respeitosa. 
Com essa atividade você pode aproveitar para trabalhar as         
relações de respeito e empatia com os jovens dentro da tropa e            
com a sociedade, de acordo com a realidade local. 

Descrição Descreva em etiquetas, que não devem ser vistas previamente         
pelos jovens, estereótipos ou categorizações sociais que possam        

 



 

rotular e provocar bullying como os exemplos: “nerd, gordo,         
desorganizado, tímido, faxineira, lixeiro, punk, pastor, advogado,       
professor, mendigo, político e etc. 
Certifique-se que nenhuma palavra se repita. 
Posicione os jovens em círculo, virados de costas para o centro e            
de forma que se mantenham afastados um do outro para que não            
consigam enxergar o que está na etiqueta ao lado. 
Entregue uma etiqueta para cada jovem aleatoriamente e peça         
que se virem, leiam o que tem na etiqueta que receberam e            
colem na testa de quem estiver à sua frente sem que este veja o              
que está descrito. 
 
Eles também deverão seguir as seguintes regras: 
1- Não falar qual é o personagem da etiqueta que colaram. 
2- Descobrir quem são sem perguntar aos demais se está          
correto, mesmo que já tenha certeza do personagem que é. 
3- Reagir com os demais de acordo com o personagem que           
representa naquele momento, agindo do modo geral como a         
sociedade enxerga.  
Ex: Como tratam um empresário? O que você falaria para ele? 
 
Todos deverão caminhar e interagir de acordo com as regras          
descritas acima. 
Após alguns minutos observando a interação, peça que eles         
formem uma fila de forma hierárquica sendo que em uma          
extremidade deve ficar a pessoa que se sentiu “mais importante”          
e na outra extremidade a pessoa que se sentiu “menos          
importante”, orientados  pela seguinte pergunta:  
- Durante a dinâmica, na forma como você foi tratado (a), em que             
posição você acha que deve ficar? 
 
Quando estiverem organizados em fila, pergunte a cada um qual          
o personagem que acha que está representando. Após todos         
responderem, diga que podem tirar a etiqueta que está em sua           
testa. 
Neste momento abra espaço para diálogo entre os jovens,         
incentivando que eles exponham sua visão e escutem a visão do           
próximo, sobre o que vivenciaram na dinâmica e para que          
possam responder perguntas como: 
- O que você sentiu de acordo com a forma que te trataram? 
- Como foi pra você representar este personagem? 
- Como gostaria que te tratassem? 
- Qual frase foi mais impactante? 

 



 

- Porque rotulamos as pessoas? 
- O que qualifica as pessoas para dizermos que são melhores ou            
piores? 
 
 
Obs: Esta é uma sugestão de vídeo, que você pode apresentar           
antes ou depois da aplicação desta dinâmica:       
https://www.youtube.com/watch?v=1kRSuFBZm3U 

Competências 
trabalhadas 

 
Assumo posição ativa diante dos abusos á dignidade das         
pessoas. 

Atividades do 
programa 
educativo 
relacionadas  

Escolha uma das seguintes atividades: a) Identificar e discutir         
com sua patrulha as manifestações mais evidentes de “Bullying”         
que observa na escola, bairro, família e dentro do movimento          
escoteiro. b) Assistir e debater com sua patrulha um filme ou peça            
teatral que proporcione a discussão a respeito dos direitos         
individuais e coletivos. 
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